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A. Memòria
1. Memòria descriptiva
1.1. Agents
Projectista

El projectista del present projecte és LLORENÇ ARTIGUES OLIVER, arquitecte col·legiat número 400.823 de la
Demarcació de Mallorca, del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, amb DNI número 18.221.105-E,
amb despatx professional situat en el Carrer de la Mare de Déu Trobada, número 41, de Sant Llorenç des
Cardassar, amb codi postal 07530 de les Illes Balears, amb telèfon de contacte número 647 82 74 14 i 971 83 84
72, i amb adreça electrònica de contacta llartigues@coaib.es.
Promotor
El promotor del present projecte és l’AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR, amb CIF número P0.705.100-F, domiciliat a la Plaça de l'Ajuntament, número 1, de Sant Llorenç des Cardassar (codi postal número
07530 de les Illes Balears).
Els representants de l’Ajuntament són :
MATEU PUIGRÒS SUREDA, amb DNI número 42.963.045-B, en qualitat de BATLE, i
ANTÒNIA BAUZÀ LLITERES, en qualitat de PRIMERA TINENT DE BATLE I DELEGADA D’ESPORTS I NOVES TECNOLOGIES.

1.2. Informació prèvia
1.2.1. Identificació del projecte
Títol del projecte
El títol del present projecte és REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL.
Ús característic del projecte
L’ús actual de l’equipament municipal objecte de reforma és un ús esportiu i recreatiu.
En el present projecte es mantenen aquests usos.
Finalitat del projecte
Reforma i ampliació d'un recinte de piscines existents, a fi d'esmenar deficiències detectades a les piscines i en
el solàrium, i de possibilitar al futura reurbanització del carrer de Jaume Llinàs.
Adreça de les obres
El Centre Esportiu de Sant Llorenç des Cardassar es situa en el Carrer de Jaume Llinàs, número 1, de Sant Llorenç
des Cardassar, amb codi postal 07530 de les Illes Balears.
La piscina objecte de reforma està situada dins aquest centre esportiu.
Referència cadastral
Les actuacions proposades es situen a la parcel·la cadastral amb referència
4349301ED2844N0001TO

1.2.2. Antecedents i condicionants de partida
Superfície del solar
El solar del centre esportiu té una cabuda d'uns 17.535,00 m².
Superfície afectada del solar
L'actual recinte que ocupa la piscina no abasta la totalitat del solar, sinó que ocupa una superfície d’una
cabuda d'uns 1.849,15 m².
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A aquesta superfície anterior s’afegirà una franja de terreny d’una cabuda d'uns 227,40 m², situada entre
l’actual recinte de la piscina i el mur de contenció de la plataforma sobre la qual hi ha construïdes unes pistes
de pàdel, dins el mateix centre esportiu. Aquesta franja de terreny actualment està en desús, però anteriorment
va ubicar-se en ella un parc infantils.
A banda d'això es condicionarà una zona de l'edifici semisoterrat al costat de les pistes de pàdel, actualment
sense ús, a fi d'instal·lar-hi nous magatzems i sales tècniques, que afectarà a una superfície construïda de 63,85
m².
Finalment, es condicionarà una zona fora d'aquest recinte, ubicada en la planta baixa (i única) d'un edifici
semisoterrat que actua a manera de mur de contenció entre la plataforma de les pistes de tennis abans
esmentades i la cota dels camps de futbol (situada uns 3 metres per sota). La zona afectada d'aquest edifici
existent té una superfície construïda de 61,45 m².
Entorn del solar
El solar es troba situat en una zona urbana, de caràcter intensiu, però, al mateix temps, en un extrem del nucli
urbà, i, per tant, confrontant amb el sòl rústic.
Llindars del solar
El solar confronta :
• En el seu costat sud-est amb el Carrer de Jaume Llinàs i amb camí que el separa primer d’una zona urbana
de caràcter intensiu, i després del Torrent de Ses Planes
• En el seus costat nord amb parcel·les situades en sòl rústic.
• En el seu costat sud-oest amb el Camí de Calicant (carretera MA-3323) i amb camí rural.
El recinte de la piscina, situat dins el solar anterior, confronta :
• En el seu costat sud-est amb el Carrer de Jaume Llinàs.
• En el seus costat nord amb el recinte de la pista de tennis situada dins el mateix centre esportiu.
• En el seu costat nord-oest amb franja de terreny actualment sense ús i que anteriorment va allotjar un parc
infantil, i que confronta amb el mur de contenció de la plataforma sobre la qual s’han construït les pistes de
pàdel, dins el mateix centre esportiu. Aquesta franja de terreny sense ús passarà a formar part del nou
recinte de la piscina.
• En el seu costat sud-oest amb el Camí de Calicant (carretera MA-3323).
Topografia
El Carrer de Jaume Llinàs és una via pública sensiblement horitzontal, quasi sense pendent. En canvi, el Camí
de Calicant (carretera Ma-3323) té un suau pendent de baixada cap al centre urbà.
El solar on es situa l’equipament objecte de reforma es configura com un conjunt de plataformes situades a
diferents nivells, provocades per un desnivell natural del terreny i ajudada per murs de contenció i reblerts
artificials realitzats a fi d’anivellar cadascun dels diferents recintes en els quals es divideix ara el centre esportiu.
Descripció de la situació actual del Centre Esportiu de Sant Llorenç des Cardassar
Es tracta d'un equipament que en un primer moment comptava amb una superfície menor i que posteriorment
l'Ajuntament de Sant Llorenç, a través de l'adquisició del solar veí, decideix augmentar per a l’ampliació
d'equipaments esportius.
En el seu origen el camp municipal d'esports comptava únicament amb un camp de futbol. Posteriorment i
amb diferents fases, s'han anat augmentant el nombre d'equipaments esportius : una pista de tennis i una
piscina.
Recentment s'ha realitzat una intervenció consistent amb la creació d'una plataforma situada a la zona oest
del recinte. Aquesta compta amb un accés des del Camí de Calicant (carretera Ma-3323) situat a la mateixa
cota. Degut al pendent suau de la Carretera Ma-3323 aquesta plataforma, que actualment conté una pista
de patinatge i dues pistes de pàdel, es troba situada a uns 3,20 m per damunt de la cota del camp de futbol i
de futbol 7, i a uns 2,30 m per damunt del recinte de les piscines.
Per a la construcció d'aquesta plataforma es varen eliminar un antic parc infantil, les restes dels quals es situen
ara entre la plataforma i el recinte de la piscina.
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Normativa municipal
La normativa urbanística municipal vigent són les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi de Sant
Llorenç des Cardassar, amb aprovació definitiva de 27 de maig de 1994.
En elles es classifica la zona en que es situa el projecte com a Sòl Urbà, qualificat com a Zona d'Equipament
Municipal. L'article 47 de les Normes Urbanístiques de les referides Normes Subsidiàries regula les actuacions
permeses a aquestes zones :
’47. Zones d’equipament divers.
Correspon a les zones grafiades baix els termes Municipal (M), Escolar (E), Religiós (R) en els plànols de
Delimitació de Sòl Urbà de Sant Llorenç i Son Carrió. Dins de l’apartat Municipal hi caben els equipaments
esportius, cases de la tercera edat, cases de la cultura, magatzems municipals, etc.
No es dona una normativa específica ja que són equipaments existents i en cas de procedir a la seva
ampliació s’hauran de tenir presents els següents punts :
a. Tots els equipaments que es troben emmarcats dins d’una illa del casc urbà respectaran la seva
normativa específica de la zona.
b. Si per causes de millor desenvolupament públic es creu convenient adoptar una altra solució més
puntual es podrà realitzar tenint present evitar danys a l’entorn urbà on es situen.
c. L’ús permès serà l’existent i en cas de nova edificació serà d’aplicació el corresponent a la zona en que
està ubicada l’edificació.
d. L’obtenció d’aquests espais es realitzarà per expropiació. A no ser que estigui dins d’una unitat
d’execució la qual serà obligatòria i gratuïta la seva cessió.’
Adaptació a la normativa
El present projecte s’adapta a la normativa referida.
Fitxa d'annex a la memòria urbanística
A la pàgina següent s'adjunta la fitxa d'annex
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Projecte :

Reforma de Piscina Municipal

Situació :

Carrer de Jaume Llinàs 1

Municipi :

Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears

Promotor :

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

Arquitecte :

Llorenç Artigues Oliver
FITXA D'ANNEX A LA MEMÒRIA URBANÍSTICA

Article 140.2 de la Llei 2/2014 d'Ordenació i Ús del Sòl de les Illes Balears (BOIB número 43 de 29/03/2014)
Planejament vigent :

Municipal : NS de Sant Llorenç des Cardassar (27/05/1994)
De la parcel·la :

Reuneix la parcel·la les condicions de solar segons l'Article 30 de la LOUS ?
CONCEPTE
Classificació del sòl

No

Volum

Segons Article 47 de les NS
Segons Article 47 de les NS

Edificabilitat

Segons Article 47 de les NS

Ús
Situació de l'edifici
en la parcel·la/Tipologia
Entre edificis
Separació
Alineació oficial
a llindars
Mitgeres
Metres
Alçada
màxima
Nombre de plantes

Segons Article 47 de les NS

PROJECTE
Sòl Urbà
Zona d'Equipament Municipal :
Esportiu
De Parcel·la : 199,50 m²
Del nou recinte : 75,20 m²
De Parcel·la : 17.535,00 m²
Del nou recinte : 2.076,55 m²
D'edificis, pèrgoles, piscines,
i patis dins el recinte de la piscina :
1077,63 m²
No es construeixen nous edificis
Sobre rasant dins el recinte de la
piscina (Edifici existent) : 63,85 m²
Sota rasant dins el recinte de la
piscina (Sala tècnica existent) :
33,41 m²
Esportiu

Entre mitgeres o aïllada

Aïllats

0,00 m
0,00 m
0,00 m
0,00 m

No es construeixen nous edificis, les
edificacions de nova construcció
acompleixen el disposat en
l'article 47 de les NS.

Qualificació

PLANEJAMENT
Sòl Urbà
Zona d'Equipament Municipal :
Esportiu

Sí X

Façana Mínima

Segons Article 47 de les NS

Superfície Mínima

Segons Article 47 de les NS

Parcel·la

Ocupació o
Profunditat Edificable

Segons Article 47 de les NS

Segons Article 47 de les NS

Índex d'intensitat d'ús
No es permet l'habitatge
Observacions:
1.
S'acompleixen les disposicions de l'Article 47 de les Normes Subsidiàries.

Edifici bar i vestidor : PB
Edifici
No es permet l'habitatge
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1.3.1. Descripció general de la proposta
Descripció de la situació actual de la piscina
La piscina actual és una piscina polivalent rectangular de 12,50 x 25,00 m, amb una profunditat d’uns 2,00 m.
Té adossada una piscina infantil rectangular de 6,20 x 12,50 m, d’una profunditat d’uns 50 cm, de la qual està
separada per un pas elevat que fa de mur entre ambdues piscines. Està enrajolada per rajoles d’esmalt de
petites dimensions (‘gresite’).
La piscina funciona amb un sistema d’impulsió en murs i retorn desbordant per canaleta perimètrica. La sala
tècnica, que allotja el sistema de depuració de l'aigua, està soterrada baix el solàrium i s’accedeix a ella des
d'una trampa situada en el solàrium i una escala metàl·lica molt empinada, totes dues de dimensions reduïdes.
Aquesta sala de màquines compte amb obertures de ventilació en el mateix solàrium.
Al costat de la sala de màquines, soterrat baix el solàrium, existeix el dipòsit de compensació de la piscina.
Té un solàrium amb paviment de solera de formigó continua que presenta alguns desperfectes o deficiències
provocats per l’assentament puntual de la capa de reblert sobre la qual està construïda.
Existeix un edifici de serveis (vestidors, serveis higiènics i bar) dins el mateix recinte, en el seu accés des del Carrer
de Jaume Llinàs, amb uns superfície construïda de 63,85 m².
Ús característic de l’equipament
Com s’ha dit també anteriorment, l’ús actual de l’equipament és l’ús esportiu, concretament de piscina, i la
present proposta no modifica aquest ús característic.
Descripció de la proposta
Com s’ha comentat a l’apartat 1.2.2. Antecedents i condicionants de partida de la present Memòria,
anteriorment es va redactar una proposta de REFORMA DE CENTRE ESPORTIU DE SANT LLORENÇ DES
CARDASSAR, desenvolupat a nivell d’AVANTPROJECTE, en el qual es planifiquen les actuacions a realitzar en el
Centre Esportiu de Sant Llorenç des Cardassar, a fi de dotar d’unitat al conjunt del Centre Esportiu, actualment
configurat a partir de recintes separats.
En aquella proposta es varen definir a la FASE 1 unes actuacions a realitzar, totes elles referides al recinte de la
piscina.
El present projecte recull i desenvolupa aquelles actuacions descrites a la FASE 1.
Les actuacions a realitzar són les següents :
• Remodelació de la piscina polivalent existent, suprimint la seva part de piscina infantil (que en una posterior
fase d’ampliació i reurbanització del Carrer de Jaume Llinàs quedaria massa propera al llindar), i reduint la
seva profunditat mitjançant un reblert del fons i un nou gunitat dels seus murs. Es renovarà tota la seva
instal·lació d’impulsió i de retorn d’aigua.
• Construcció d’una nova piscina infantil en una zona que actualment no forma part del recinte de la piscina,
però que s’incorpora a aquest, situada entre la piscina existent i el mur de contenció de la plataforma de
les pistes de pàdel, i on antigament s'hi ubicava un parc infantil.
• Construcció d'un pati d'accés a la sala tècnica existent que permeti un accés més còmode i adequat i una
fàcil reposició dels equips allotjats a la sala tècnica. En conseqüència, es demoliran les actuals trampes
d'accés i obertures de ventilació de la sala tècnica cap al solàrium. Es baixarà a aquest pati d'accés des
de la cota del solàrium mitjançant una escala en ell ubicada. Des d'aquest pati s'entrarà a peu pla dins la
sala tècnica existent mitjançant un portal que es practicarà en el seu mur perimètric. La ventilació d’aquesta
sala tècnica es realitzarà de manera mecànica.
• Millora de l'estanquitat del dipòsit de compensació existent.
• Reforç del forjat de sostre de la sala tècnica i del dipòsit de compensació existents.
• Construcció d'una pèrgola metàl·lica sobre el sostre de la sala tècnica i del dipòsit de compensació existent,
a la mateixa cota del solàrium, per a que pugui ser usada com a umbracle del solàrium i per a ubicar en el
futur una instal·lació de panells fotovoltaics sobre ella.
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• Construcció de nous magatzems i sales tècniques (una per a sala tècnica de la nova piscina infantil i l'altra
per a sala tècnica de la instal·lació de telecomunicacions) en part de l’edifici semisoterrat adossat al mur
de contenció de la plataforma de les pistes de pàdel i futures pistes de tennis.
• Modificació del solàrium existent, eliminant els petits magatzems situats en ell, ampliant-lo cap a la zona de
la nova piscina infantil, ocupant la zona de l’antiga piscina infantil, i reculant-se del Carrer de Jaume Llinàs
per a permetre la seva futura ampliació i reurbanització. El solàrium es construirà sobre el paviment del
solàrium existent, per tant, a major cota que l’actual. Tant les canals de recollida d’aigua pluvial com les
canals de recollida d’aigua de retorn de les piscines seran canals no aparents. El sistema d’enllumenat del
solàrium permetrà la realització d’activitats nocturnes en ell, i serà a base de balises i fanals de baixa altura.
• Construcció de nous murs de contenció de la via pública i del solàrium en la zona del solàrium de la piscina
infantil.

1.3.2. Superfície de la parcel·la, de recinte, i afectada pel projecte
Cabuda de la parcel·la

17.535,00 m²

Superfície del recinte de les piscines
Superfície actual del recinte
Superfície d'ampliació del recinte en zona d'antic parc infantils

2.076,55 m²
1.849,15 m²
227,40 m²

Superfície afectada fora del nou recinte de les piscines
Nous magatzems i sales tècniques en edifici semisoterrat

61,45 m²
61,45 m²

Total de superfície afectada pel projecte

2.138,00 m²

1.3.3. Superfície demolida
Superfície demolida dins el nou recinte de les piscines
Magatzems existents

5,64 m²
5,64 m²

1.3.4. Superfície construïdes
Superfície construïdes sobre rasant dins el nou recinte de les piscines
Superfície construïda de l'edifici existent

63,85 m²
63,85 m²

Superfície construïdes sota rasant dins el nou recinte de les piscines
Sala tècnica existent

33,41 m²
33,41 m²

Superfície construïdes sobre rasant fora del nou recinte de les piscines
Nous magatzems i sales tècniques en edifici semisoterrat

61,45 m²
61,45 m²

1.3.5. Superfície de pèrgoles
Superfície de pèrgoles sobre rasant
Nova pèrgola metàl·lica

42,54 m²
42,54 m²

1.3.6. Superfície d'aigua
Superfícies de làmina d'aigua dins el nou recinte de les piscines
Piscina polivalent reformada
Nova piscina infantil

361,68 m²
317,74 m²
56,06 m²
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1.3.7. Superfície i capacitat dels dipòsits de compensació
Superfícies ocupades pels dipòsits de compensació

49,99 m²

Dipòsit de compensació existent

34,43 m²

Nou dipòsit de compensació

15,56 m²

Capacitats dels dipòsits de compensació
Dipòsit de compensació existent

55.500,00 m³

Nou dipòsit de compensació

22.500,00 m³

1.3.8. Superfície ocupada pels patis sota rasant
Superfície ocupada pels patis sota rasant
Nou pati d'accés a sala tècnica existent

13,06 m²
13,06 m²

1.3.9. Superfície de solàrium
Superfície de solàrium
Nou solàrium sota pèrgola

1000,72 m²
42,07 m²

Resta de nou solàrium

667,50 m²

Nova escala d'accés

17,65 m²

Nou tram de rampa

12,15 m²

Rampa existent
Solàrium existent a cota d'accés del recinte

28,40 m²
232,95 m²

1.4. Prestacions del projecte
En la primera taula s’indiquen les prestacions de les edificacions projectades des dels requisits essencials a què
es refereix l'article 3 de la LOE i en relació a les exigències bàsiques del CTE.
En la segona taula si s'escau, s'acorden entre la promotora i el dissenyador de l’edifici beneficis que superin els
llindars establerts en el CTE.
Finalment, en la tercera taula es refereixen les limitacions d'ús de l'edifici projectat.
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Requisits bàsics

Segons CTE

Funcionalitat

Habitabilitat

Funcionalitat

DB SE

Seguretat
estructural

DB SI

Seguretat en
cas d’incendi

DB SI

De manera que els ocupants puguin desallotjar l’edifici en
condicions segures, es pugui limitar l’extensió de l’incendi dins del
propi edifici i dels confrontants i es permeti l’actuació dels equips
d’extinció i rescat.

DB SUA

Seguretat
d’utilització

DB SUA

De manera que l’ús normal de l’edifici no suposi risc d’accident
per a les persones.

DB HS

Salubritat

DB HS

Higiene, salut i protecció del medi, de manera que s’assoleixin
condicions acceptables de salubritat i estanquitat en l’ambient
interior de l’edifici i que aquest no deteriori el medi en el seu
entorn immediat, garantint una adequada gestió de tota classe
de residus.

DB HR

Protecció
enfront al
soroll

DB HR

De manera que el soroll percebut no posi en perill la salut de les
persones i els permeti realitzar satisfactòriament les seves
activitats.

DB HE
RITE

Estalvi
d’energia i
aïllament
tèrmic

DB HE
RITE

De manera que s’aconsegueixi un ús racional de l’energia
necessària per a l’adequada utilització de l’edifici.

-

-

-

Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les
instal·lacions que permetin un ús satisfactori de l’edifici.

-

Habitabilitat

D145/1997
D20/2007

De manera que la disposició i les dimensions dels espais i la
dotació de les instal·lacions facilitin l’adequada realització de les
funcions previstes en l’edifici.

DB SUA 9

Accessibilitat

DB SUA 9
L 3/1993
D 110/2010

De manera que es permeti a les persones amb mobilitat i
comunicació reduïdes l’accés i la circulació per l’edifici en els
termes prevists en la seva normativa específica.

-

Accés als
serveis

RDL1/1998
RD401/2003

De telecomunicacions, audiovisuals i d’informació d’acord amb
l’establert en la seva normativa específica.

Requisits bàsics

Seguretat

Prestacions segons el CTE en projecte
De manera que no es produeixin en l’edifici, o en parts del mateix,
danys que tinguin el seu origen o afectin als fonaments, als
suports, a les bigues, als forjats, als murs de càrrega o a elements
estructurals, i que comprometin directament la resistència
mecànica i l’estabilitat de l’edifici.

DB SE

Seguretat

Habitabilitat

En projecte

Segons CTE

En projecte

Prestacions que superen el CTE
en projecte

DB SE

Seguretat estructural

DB SE

No procedeix

DB SI

Seguretat en cas d’incendi

DB SI

No procedeix

DB SUA

Seguretat d’utilització

DB SUA

No procedeix

DB HS

Salubritat

DB HS

No procedeix

DB HR

Protecció enfront al soroll

DB HR

No procedeix

DB HE

Estalvi d’energia

DB HE

No procedeix

-

Habitabilitat

D145/1997 - D20/2007

No procedeix

DB SUA 9

Accessibilitat

DB SUA 9 - L 3/1993 - D 110/2010

No procedeix

-

Accés als serveis

RDL1/1998 - RD401/2003

No procedeix

Limitacions d’ús
de l’edifici
Limitacions d’ús
de les dependències
Limitacions d’ús
de les instal·lacions

L’edifici només podrà destinar-se als usos prevists en el projecte. La dedicació d’algunes de les
seves dependències a un ús distint del projectat requerirà d’un projecte de reforma i canvi d’ús
que serà objecte de llicència nova. Aquest canvi d’ús serà possible sempre que el nou destí no
alteri les condicions de la resta de l’edifici ni sobrecarregui les prestacions inicials del mateix en
quan a estructura, instal·lacions, etc.

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

2. Memòria constructiva

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 14 de 264

1AD0FFFC494A7C3B54D3D5FE00BC74E2385FFE22

2.0. Actuacions prèvies
2.0.1. acondicionament, Demolicions i retirades
Es realitzaran els següents acondicionaments, demolicions i retirades en la zona del recinte de l'antic parc
infantil :
• Talat i retirada de l'arbrat existent, així com d'altres elements vegetals.
• Desmuntatge i retirada de fanal existent.
• Demolició de les soleres i paviments del recinte de l'antic parc infantil, fins i tots les situades entre el seu mur
de tancament i la voravia.
• Demolició del mur de tancament de l'antic recinte de l'antic parc infantil amb la via pública, incloent la
retirada del tancament metàl·lic de coronament.
• Demolició del mur de tancament que separa el recinte actual de la piscina de l'antic parc infantil, incloent
la retirada del tancament metàl·lic de coronament allà on existeix i la retirada de la barda de tuies
adossada a ell.
• Demolició del mur a peu de talús existent en el seu límit amb el recinte del camp de futbol.
• Demolició de l'escala que comunicava el recinte de la pista de tennis amb el recinte de l'antic parc infantil.
Es realitzaran les següents demolicions en la zona del recinte actual de les piscines :
• Talat i retirada de tuies formant una barda paral·leta al tancament amb el recinte de l'antic parc infantil.
• Desmuntatge i retirada de fanals de la zona del solàrium.
• Desmuntatge i retirada de dutxes de la zona del solàrium.
• Desmuntatge i retirada de papereres de la zona del solàrium.
• Desmuntatge i retirada d'escales d'accés a la piscina polivalent.
• Desmuntatge i retirada de cadira elevadora hidràulica (amb escala incorporada) d'accés a la piscina
polivalent per a persones de mobilitat reduïda.
• Demolició de magatzem existent en la cantonada que confronta amb la carretera de Calicant i l'antic parc
infantil, incloent el seu mur que confronta amb la via pública per a la construcció del nou mur de contenció
de la dita via pública.
• Demolició del pont existent entre les piscines polivalent i infantil actuals.
• Demolició parcial del mur perimètric de la piscina polivalent en aquelles zones en que obstaculitza la
construcció del nou vas de la piscina polivalent.
• Demolició parcial del fons i murs de la piscina infantil en aquelles zones en que obstaculitza la construcció
del nou vas de la piscina polivalent.
• Demolició dels cossos d'accés i ventilació que sobresurten en la coberta de la sala tècnica actual de les
piscines, i del paviment situat sobre elles.
• Demolició de les canaletes i bigues de coronament de les piscines actuals en les zones en que impedeix la
construcció de la biga de coronament de la nova piscina polivalent o la construcció de les noves soleres
del solàrium.
• Demolició del paviment del solàrium en la zona en què es construirà el nou pati d'accés a la sala tècnica
existent.
• Demolició del paviment del solàrium en aquelles zones en què impedeix la construcció de les noves soleres
del solàrium.
En el cas que durant les obres es malmeti el paviment o la vorada de la voravia de la via pública, es demoliran
les parts malmeses per a possibilitar la seva reconstrucció amb materials idèntics als existents. Es preveu que
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això passi especialment en la zona de la voravia que confronta amb el futur mur de contenció de via pública
(coincideix aproximadament amb la zona en que el recinte l'antic parc infantil confronta amb la via pública).

2.0.2. Moviments de terres
Excavacions
Es realitzaran els següents moviment de terres en el recinte de l'antic parc infantil :
• Excavació del conjunt del recinte fins a assolir una cota adequada per al seu anivellament amb el solàrium
de nova construcció. Això implica abastar una cota lleugerament inferior a la cara inferior de la solera
existent en el recinte de les piscines.
• Excavació parcial del talús existent entre el recinte de l'antic parc infantil i el recinte dels camps de futbol.
• Excavació de la caixa del nou dipòsit de compensació de la piscina infantil.
• Excavació de la caixa de la nova piscina infantil.
• Excavació de la caixa del nou mur de contenció de solàrium.
• Excavació de la caixa del nou mur de contenció de via pública.
En la zona del recinte actual de la piscina es realitzaran les següents excavacions.
• Excavació parcial del perímetre de la piscina polivalent actual per a possibilitar la construcció del nou vas
de la piscina polivalent i de la nova piscina d'obra d'accés.
• Excavació de la caixa del nou pati d'accés a la sala tècnica existent.
• Excavació superficial de zones del recinte per a possibilitar l'execució de les noves soleres del solàrium.
En la zona dels nous magatzems i sales tècniques es realitzarà l'excavació de les caixes dels fonaments.
A banda de les anteriors, es realitzaran altres petites excavacions de més petita entitat per a possibilitar la
correcta execució de les obres.
Reblerts
Es realitzaran els següents reblerts :
• Reblert parcial del vas de la piscina polivalent actual, amb graves, a fi de reduir la profunditat del nou vas
de la piscina.
• Reblert del vas de la piscina infantil actual, amb graves, a fi de possibilitar la construcció de la solera i
paviments del nou solàrium. En la zona en que existeixin zones enjardinades, aquestes es rebliran amb terra
vegetal.
• Reblert del fons de les caixes d'excavació del nou pati d'accés a la sala tècnica existent, del nou dipòsit de
compensació, i de la nova piscina infantil, amb graves a fi de produir una millora del terreny, i, posteriorment,
el reblert del trasdós dels murs de contenció perimètrics d'aquests elements, també amb graves.
• Reblert del trasdós i intradós (fins a la cota corresponent) del mur de contenció de via pública i del mur de
contenció de solàrium, amb terres pròpies.
• Reblert superficial baix les soleres del nou solàrium.
A banda dels anteriors, es realitzaran altres petits reblerts de més petita entitat per a possibilitar la correcta
execució de les obres.

2.1. Sustentació de l'edifici
2.1.1. Fonaments
Ferm de recolzament
S'estima que el terreny estarà compost per argiles semidenses o denses. Com que no s'ha realitzat estudi
geotècnic degut a l'escassa entitat de la intervenció, s'han considerat els següents valors per a estimar el
comportament del terreny :
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0,10 N/mm²

0,125 N/mm²

Coeficient de balast K30

70.000,00 kN/m³

Coeficient de balast llosa 3,40 x 4,00 m

19.690,00 kN/m³

Fonaments del nou pati d'accés a sala tècnica existent
Es tracta de fonaments superficials a base de llosa de fonamentació.
El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S.
El cantell de la llosa de fonamentació és de 30 cm. Amb armat base superior i inferior #30x30 ø12.
Fonaments del nou dipòsit de compensació de la piscina infantil
Es tracta de fonaments superficials a base de llosa de fonamentació.
El formigó armat és del tipus HA-30/P/20/IV, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S.
El cantell de la llosa de fonamentació és de 30 cm. Amb armat base superior i inferior #30x30 ø12.
Fonaments dels nous magatzems i sales tècniques
Es tracta de fonaments superficials a base de bigues de fonamentació sota murs de tancament i no de càrrega,
ja que aquestes edificacions s'executaran dins una estructura ja existent. S'executarà una solera de formigó
armat per a garantir la correcta trava de totes les bigues.
El formigó armat és del tipus HA-30/P/20/IV, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S i malles
electrosoldades d'acer B 500 T.
La secció tipus de les bigues de fonamentació és de 40x40 cm. Amb armat longitudinal de 4ø12, i amb estreps
de 1ø6 amb separació de 20 cm.
El cantell de la solera és de 15 cm. Amb armat base de malla electrosoldada ME 15x15 ø6.
Fonament del mur de contenció de via pública
Es tracta de fonaments superficials a base de sabata contínua sota murs de contenció.
El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S.
La secció tipus de la sabata contínua de 105x35 cm.
Fonament del mur de contenció de solàrium
Es tracta de fonaments superficials a base de sabata contínua sota murs de contenció.
El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S.
La secció tipus de la sabata contínua de 125x35 cm.

2.1.2. Estructura de contenció
Empentes del terreny sobre murs de contenció
S'ha considerat aquest tipus de comportament del terreny de reblert en l'extradós dels murs de contenció :
Tipus de terreny
Densitat aparent del terreny

Grava (Reblert)
20,00 kN/m²

Angle de fregament intern del terreny
Cohesió del terreny

38º
0,00 kN/m²

Murs de contenció del nou pati d'accés a sala tècnica existent
Es tracta de murs de contenció de formigó armat.
El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S.
El gruix del mur és de 25 cm.
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Murs de contenció del nou dipòsit de compensació de la piscina infantil
Es tracta de murs de contenció de formigó armat.

El formigó armat és del tipus HA-30/P/20/IV, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S.
El gruix del mur és de 25 cm.
Mur de contenció de via pública
Es tracta de murs de contenció de formigó armat.
El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S.
El gruix del mur és de 25 cm.
Mur de contenció de solàrium
Es tracta de murs de contenció de formigó armat.
El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S.
El gruix del mur és de 25 cm.
Vas de la piscina polivalent
Es tracta d'un nou vas, construït sobre el preexistent en part, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per
via humida.
Prèviament a l'execució del vas, es reblirà el fons de la piscina amb grava per a reduir-ne l'altura. També es
reblirà completament la piscina infantil, ja que quedarà sense ús i s'adequa com a solàrium.
S'aprofita part del vas existent com a encofrat perdut, mentre que a la resta s'executen nous murs de fàbrica
d'encofrat perdut.
Les fàbriques d'encofrat perdut són fàbriques de blocs de formigó vibrat rebuts amb morter de ciment pòrtland
i arena sobre base de formigó de neteja.
Els gruixos emprats, en general, són els següents :
• 20 cm en el fons.
• 15 cm en els murs executats usant els murs del vas preexistent com a encofrat perdut.
• 20 cm en els murs executats usant les noves fàbriques com a encofrat perdut.
El nou vas s'arma amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 d'acer B 500 T, o, amb el mateix
especejament, amb barres corrugades d'acer B 500 S.
En el coronament dels murs del vas s'executarà una canaleta perimètrica per a allotjar la canaleta perimètrica
de retorn.
Dins del vas de la piscina s'executarà, amb posterioritat, una escala d'obra de formigó en massa.
Vas de la piscina infantil
Es tracta d'un vas, construït de nova planta, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via humida.
Prèviament es realitzarà una millora del terreny mitjançant una capa de grava compactada de 20 cm sobre
el fons de la caixa d'excavació del vas de la piscina.
Degut a la reduïda altura dels murs perimètrics del vas, no es preveu l'execució de fàbriques d'encofrat perdut,
emprant-se en el seu lloc encofrats de fusta.
Els gruixos emprats, en general, són els següents :
• 20 cm en el fons.
• 15 cm en els murs de la piscina.
El nou vas s'arma amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 d'acer B 500 T, o, amb el mateix
especejament, amb barres corrugades d'acer B 500 S.
Dins del vas de la piscina s'executaran fàbriques per a suport de la canaleta perimètrica.
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Dins del vas de la piscina s'executaran, posteriorment, una rampa d'obra de formigó en massa, de manera que
un dels costats de la piscina presentarà un accés a peu pla des del solàrium amb el qual confronta.
Zones enjardinades sobre el vas de l'antiga piscina infantil
Es tracta de murs de contenció a base de fàbriques de blocs de formigó vibrat, de 15 cm de gruix, rebuts amb
morter de ciment i arena, recolzades sobre el fons del vas de la piscina preexistent.

2.2. Sistema estructural
2.2.1. Estructura portant
Nova pèrgola en solàrium sobre sala tècnica i dipòsit de compensació existents
a. Part de formigó armat.
Es tracta de mur de formigó armat, d'escassa altura, recolzat sobre biga de formigó armat (recolzada sobre
murs de càrrega existents), perimètrica de la llosa massissa de reforç de sostre de sala tècnic i dipòsit de
compensació existents (que es descriurà més endavant), a manera de barana de protecció del solàrium cap
al nou pati d'accés a aquestes edificacions sota rasant.
El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S.
El gruix del mur és de 25 cm.
b. Part d'acer
Es tracta de pilars d'acer estructural recolzats uns sobre la barana de formigó armat descrita en l'apartat
anterior i altres sobre les bigues perimètriques (recolzades sobre murs de càrrega) de la llosa massissa de reforç
de sostre de sala tècnic i dipòsit de compensació existents (que es descriurà més endavant).
Els perfils conformats en fred són perfils tubulars de secció 120x120x6 mm d'acer S 235 JR.
Els pilars s'ancoren a les platines d'ancoratge mitjançant soldadura. Aquestes platines d'ancoratge són d'acer
laminat S 275 JR de 200x200x10 mm, ancorades en els elements de formigó mitjançant barres corrugades (4ø12
cada platina) d'acer B 500 S .

2.2.1. Estructura horitzontal
Nova pèrgola en solàrium sobre sala tècnica i dipòsit de compensació existents
Es tracta de bigues principals i secundàries d'acer estructural recolzades sobre els pilars metàl·lics descrits
anteriorment, mitjançant soldadura. Conformen un entramat mitjançant la soldadura entre sí de totes les
bigues.
Els perfils conformats en fred són perfils tubulars de secció 200x120x6 mm d'acer S 235 JR.
Les platines s'ancoraran amb barres d'acer corrugades B 500 S a llosa massissa de reforç de sostre de la sala de
màquines, que es descriurà més endavant.
Reforç de forjat de sostre de sala tècnica i dipòsit de compensació existents
Es tracta de llosa massissa de formigó armat construïda per sobre del forjat existent (unidireccional de biguetes)
i separat d'aquest per panells de poliestirè expandit (a manera d'encofrat perdut que garantirà que les
deformacions de la llosa no afectaran al forjat existent).
El formigó armat és del tipus HA-30/P/20/IV, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S.
El cantell de la llosa massissa és de 20 cm. Amb armat base superior i inferior #15x15 ø12.
Aquesta llosa es recolza sobre bigues construïdes sobre els murs de càrrega i contenció de la sala tècnica i
dipòsit de compensació existents, integrades aquestes bigues dins el gruix de la llosa. La secció d'aquestes
bigues és de 20 cm d'amplada (l'amplada dels murs) i 25 cm d'alçada (l'alçada de la llosa massissa més els
panells de poliestirè extrudit.
Forjat de sostre de dipòsit de compensació de nova construcció
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Es tracta de forjats unidireccionals de cantell total 25 cm (20+5 cm); amb biguetes pretesades de formigó
armat; amb revoltó perdut de bloc de formigó vibrat (60x20x20 cm) de 20 cm de cantell; amb capa de
compressió de 5 cm; i amb distància entre biguetes de 70 cm.
Aquests forjats es recolzen sobre els murs de càrrega i contenció del dipòsit de compensació definits
anteriorment.
Escala en nou pati d'accés a sala tècnica existent
Es tracta de llosa massissa de formigó armat recolzada en els murs de contenció del pati, de nova construcció.
El formigó armat és del tipus HA-25/P/20/IIa, armat amb barres corrugades d'acer B 500 S.
El cantell de la llosa massissa és de 15 cm.

2.3. Sistema envoltant
2.3.1. Terres en contacte amb el terreny
Sala tècnica existent
Es tracta d'un solera de formigó armat, de gruix indeterminat, que presenta un avançat estat de deteriorament
degut a l'acció dels vessaments d'aigua depurada de la piscina i productes químics. Tot i que hi ha una arqueta
de bombeig en el seu centre, no s'han construït pendents en el seu paviment que ajudin a conduir cap aquesta
arqueta a l'aigua vessada, per la qual cosa actualment es formen basses.
Nous magatzems i sales tècniques
El terra en contacte amb el terreny és la solera de formigó armat descrita en l'apartat de fonamentacions per
a aquesta zona.

2.3.2. Façanes
Façana de la sala tècnica existent
La seva façana és el mur existent de fàbrica revestida de blocs de formigó vibrat rebuts amb morter de ciment
i arena. En aquesta façana es realitzarà una obertura per a formar l'accés des del nou pati d'accés.
En el nou portal d'accés des del nou pati d'accés s'instal·larà una porta acústica de dues fulles practicables,
formada per dues xapes d'acer, de 1875x1900 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades, amb pany.
Nous magatzems i sales tècniques
Els seus tancaments de façana són noves fàbriques de blocs de formigó vibrat rebuts amb morter de ciment i
arena, de 15 cm de gruix.
En el portal d'accés a la sala tècnica s'instal·larà una porta acústica de dues fulles practicables, formada per
dues xapes d'acer, de 1875x1900 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades, amb pany.
En el portal d'accés a l'altra sala tècnica s'instal·larà una porta de pas d'acer galvanitzat d'una fulla, 900x2045
mm de llum i altura de pas, lacada.
En els portals dels dos magatzems restants s'instal·laran sengles portes de pas d'acer galvanitzat de dues fulles,
1800x2045 mm de llum i altura de pas, lacades.

2.3.4. Cobertes
Sala tècnica i dipòsit de compensació existents
Sobre la llosa massissa del forjat de sostre d'aquests elements es formarà una nova coberta plana formada per
les següent capes :
• Formació de pendents a base amb formigó alleugerit amb argila expandida i acabat amb un xapat de
morter de ciment i arena de 2 cm de gruix.
• Impermeabilització mitjançant revestiment continu elàstic impermeabilitzant a base de poliuretà alifàtic.
Nou dipòsit de compensació
Es realitzarà una coberta plana similar a l'anterior.
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Nous magatzems i sales tècniques
Les seves partions interiors verticals són noves fàbriques de blocs de formigó vibrat rebuts amb morter de ciment
i arena, de 15 cm de gruix.

2.5. Sistemes d'acabats
2.5.1. Acabats interiors
Sala tècnica existent
Per a la reparació de la solera de terra existent es realitzen les següents actuacions en el seu paviment :
• Arrebossat de morter de ciment i arena, mestrejat, realitzat sobre el seu paviment, per a la reparació de la
solera i la formació de les pendents cap a l'arqueta de bombeig.
• Tractament superficial a base d'impregnació epoxi a base aquosa, incolora, per a enduriment, consolidació
i efecte antipols en paviments de formigó.
Dipòsit de compensació existent
No s'ha pogut inspeccionar el dipòsit existent, però es suposa que després d'aquests anys la seva estanquitat
està compromesa, i es suposa que no es va realitzar l'arrebossat del seu sostre, per la qual cosa es proposen les
següents actuacions :
• En el sostre : Arrebossat de ciment i arena, a bona vista.
• En tot el perímetre, inclús el sostre : Impermeabilització realitzada mitjançant revestiment continu elàstic
impermeabilitzant de dos components a base de resina epoxi, d'alta resistència.
Nou dipòsit de compensació
Es realitzaran les mateixes actuacions descrites pel dipòsit de compensació existent.
Nous magatzems i sales tècniques
Es realitzaran els següents acabats sobre les noves fàbriques de façana i partió interior, però no sobre el mur de
contenció de formigó armat existent :
• Arrebossat de ciment i arena mestrejat.
En el paviment de la sala tècnica destinada a allotjar les instal·lacions de tractament d'aigua de la nova piscina
infantil, es realitzaran les mateixes actuacions descrites per la sala tècnica existent.

2.5.1. Acabats exteriors
Sala tècnica existent
A la façana d'aquesta sala tècnica cap al nou pati d'accés es realitzarà un revestiment continu de façana
que es composarà de les següents actuacions :
• Revestiment de paraments exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial per a arrebossat, per a la
realització de la capa base amb revestiments continus bicapa, acabat remolinat, espessor 10 mm, aplicat
manualment, armat i reforçat amb malla antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat.
• Revestiment decoratiu en façanes i paraments interiors, amb morter industrial per a arrebossat en capa fina,
de 5 mm d'espessor, color blanc, acabat llis, per a la realització de la capa d'acabat en revestiments
continus bicapa.
Nou pati d'accés a sala tècnica existent
En aquest pati es realitzarà un paviment a base de :
• Enrajolat de llosetes de formigó per a ús exterior, bicapa d'alta resistència, de textura antilliscant classe 3
obtinguda mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un aspecte similar a les lloses
de pedra natural), de 40x60x5 cm, amb tractament superficial hidròfug a base de resines, color ivori, rebudes
amb morter de ciment i arena i rejuntades amb material de color similar.
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En aquest pati existeix una escala en la qual es realitzen les següents actuacions :

• Formació d'escalons : Mitjançant maó ceràmic buit i morter de ciment i arena.
• Revestiment d'escalons : Similar al paviment del pati abans descrit : Revestiment d'escaló recte d'escala
mitjançant folrat amb escaló prefabricat de formigó per a ús exterior, en "L", bicapa d'alta resistència, de
textura antilliscant classe 3 obtinguda mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un
aspecte similar a les lloses de pedra natural), amb tractament superficial hidròfug a base de resines, color
ivori, rebut amb morter de ciment i arena i rejuntat amb material de color similar.
• Revestiment de la llosa d'escala : Similar al definit per a la façana de la sala de màquines existent.
Finalment, s'instal·len les següents proteccions :
• La seva escala s'equipa amb : Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura, amb
muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre
ells de 10 cm, fixada mitjançant rebut amb patilles d'ancoratge.
• El seu accés des del solàrium s'equipa amb : Porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de
100 cm d'altura i 80 cm d'amplada, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals
col·locats amb una separació màxima entre ells de 10 cm, per accés de personal, obertura manual, fixat
mitjançant rebut amb patilles d'ancoratge en mur de formigó.
• Els dos elements metàl·lics anteriors s'acaben amb : Dues mans d'emprimació, i dues mans d'acabat amb
esmalt de dos components.
Nova pèrgola sobre sala tècnica i dipòsit de compensació existents
La pèrgola descrita anteriorment l'apartat d'estructura, s'acaba amb dues mans d'emprimació i tres mans
d'acabat amb esmalt de dos components.
Nous magatzems i sales tècniques
Les façanes d'aquestes noves construccions s'acabaran de manera similar a la descrita anteriorment per a la
façana de la sala tècnica existent cap al nou pati d'accés.
Solàrium
En el paviment del solàrium es realitzaran les següent actuacions :
• Anivellament : S'estendrà una capa de graveta compactada.
• Solera : S'executarà una solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA25/P/20/IIa, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T.
• Paviment : Enrajolat de llosetes de formigó igual al definit per al paviment del nou pati d'accés a la sala
tècnica existent.
De manera igual a la descrita s'executarà el nou tram de rampa que connecta el nou solàrium amb la rampa
existent.
Per a l'execució de la nova escala que connecta el solàrium amb la cota d'accés al recinte es realitzaran les
següents actuacions :
• Execució dels trams d'escala mitjançant formigó en massa sobre la rampa existent (de pendent excessiu).
• Formació d'escalons i revestiment dels mateixos de manera igual a la descrita per a l'escala situada en el
nou pati d'accés a la sala tècnica existent.
• Revestiment dels laterals de l'escala de manera igual a la descrita per a l'acabat de façana de la sala
tècnica existent en la seva façana cap al nou pati d'accés.
Aquesta escala es dotarà amb quatre baranes (una barana a cada costat dels dos trams idèntics) d'acer
inoxidable AISI-304 de 100 cm d'altura i 170 cm de longitud, compostes de passamans i muntants de tub de
diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixades amb ancoratges dotats de mecanisme de connexió equipotencial.
Mur de contenció de via pública
Es corona aquest mur amb la següent tanca :

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 22 de 264

1AD0FFFC494A7C3B54D3D5FE00BC74E2385FFE22

• Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil buit d'acer
laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre ells de 10 cm, i
1,85 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de formigó.
Aquesta tanca s'acaba amb dues mans d'emprimació i dues mans d'acabat amb esmalt de dos
components.
Mur de contenció de solàrium
Es corona aquest mur amb la següent tanca :
• Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil buit d'acer
laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre ells de 10 cm, i
1,20 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de formigó.
Com en el cas de la tanca anterior, aquesta tanca s'acaba amb dues mans d'emprimació i dues mans
d'acabat amb esmalt de dos components.
Al costat d'aquesta tanca s'instal·la una porta per a l'accés del personal de manteniment des del solàrium fins
als nous magatzems i sales tècniques. Es tracta d'una porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en
fred de 120 cm d'altura i 100 cm d'amplada, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals
col·locats amb una separació màxima entre ells de 10 cm. Com en el cas de les tanques anteriors, aquesta
porta s'acaba amb dues mans d'emprimació i dues mans d'acabat amb esmalt de dos components.
Zona d'escala a enderrocar (propera a la pista de tennis actual)
Per a garantir el correcta tancament de la pista de tennis existent respecte de la resta d'instal·lacions,
s'instal·larà un tancament format per panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de passada de malla i 6
mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat de secció 30x30x1,5 mm i
pals de tub rectangular d'acer galvanitzat, de 60x60x1,5 mm i altura 2,50 m.
En aquesta mateixa zona, de manera puntual, es repararan les façanes que hagin quedat descobertes de
manera que quedin integrades amb les façanes confrontants.
Voravia
Com s'ha dit en l'apartat de demolicions d'aquesta memòria constructiva, en el cas que durant les obres es
malmeti el paviment o la vorada de la voravia de la via pública, es demoliran les parts malmeses per a
possibilitar la seva reconstrucció amb materials idèntics als existents. Es preveu que això passi especialment en
la zona de la voravia que confronta amb el futur mur de contenció de via pública (coincideix aproximadament
amb la zona en que el recinte de l'antic parc infantil confronta amb la via pública).

2.6. Sistemes de condicionament i instal·lacions
En el Projecte de Reforma i Millora d'activitat de les Piscines del Centre Esportiu de Sant Llorenç annex al present
Projecte Bàsic i d'Execució, es descriuen de manera particular i detallada cadascuna de les instal·lacions i
sistemes de condicionament adoptats en el projecte.

2.7. Equipament
Solàrium de les piscines
El solàrium de les piscines s'equipa amb :
• Sis papereres circulars de planxa d'acer inoxidable amb perforacions circulars, de 60 litres de capacitat,
sobre estructura de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm, amb bloqueig de seguretat sense clau, de
mesures totals 885x470 mm i diàmetre 380mm, ancorades sobre superfície suport
Vas de la piscina polivalent reformada
S'equipa amb :
• Quatre escales d'accés per a piscina amb canaleta de retorn, de passamans simètric de radi variable de
tub d'acer inoxidable AISI 316, de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, acabat polit brillant, amb 4 escalons de
seguretat d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), fixada amb ancoratges dotats de
mecanisme per a connexió equipotencial.
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• Una cadira elevadora hidràulica per a l'accés a interior de vas de persones amb mobilitat reduïda, compost
per una estructura de tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, i mecanisme hidràulic adaptat a
ella, on es suporta el seient i lateralment una escala vàlida per al monitor i per als usuaris, amb 4 escalons
d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), fixada amb ancoratges dotats de
mecanisme de connexió equipotencial (Necessita una connexió d'aigua de xarxa amb una pressió de 3,5
kg/cm2).
• L'escala d'obra d'accés a l'interior del vas es dota amb dues baranes (una a cada costat) d'acer inoxidable
AISI-316 de 100 cm d'altura i 260 cm de longitud, composta de passamans i muntants de tub de diàmetre
43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme de connexió equipotencial.
• Catorze copes d'encoratge de línies de flotació de vareta, d'acer inoxidable AISI 316, encastades en el mur
de formigó armat del vas de la piscina.

2.8. Jardineria
En la zona enjardinada del recinte i en el talús que separa el solàrium de la piscina infantil dels camps de futbol
es proposa les següents actuacions :
• Aportació de terra vegetal fertilitzada, subministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics, mitjançant
miniretroexcavadora.
• Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid d'alliberament lent, estès amb mitjans manuals.
• Gespa per sembrada de barreja de llavors.
• Al costat del mur de contenció de via pública i al costat del mur de contenció de solàrium es sembraran
sengles bardes d'aligustre (Ligustrum japonicum).
• En determinats punts es sembraran espècimens d'Aligustre (Ligustrum japonicum).
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3.1. Document Bàsic DB SE : Seguretat estructural
En general, es justifica el compliment d'aquest Document Bàsic en el Projecte d'Activitat annex al present
Projecte Bàsic i d'Execució, però en aquest, en tractar-se d'un document eminentment constructiu, es
desenvolupa la justificació del compliment de la Secció SI 6 : Resistència al foc de l'estructura.

3.1.1. Estructures existents objecte d'intervenció
Estructura de sala tècnica i dipòsit de compensació existent
Consisteix en una planta soterrada amb fonament de formigó armat, murs de càrrega i contenció de fàbrica
de blocs de formigó vibrat rebuts amb morter de ciment pòrtland i arena, i forjats de sostre unidireccionals de
biguetes de formigó pretesat i entrebigat de formigó vibrat tipus hourdis.
Es tracta d'un edifici objecte de reforma per part d'aquest projecte. De conformitat amb el que indica el CTE
DB SE al seu Annex D (Avaluació estructural d'edificis existents), classificam l'edifici com un edifici que, tal com
diu l'apartat D.1.1.2.a del referit annex, s'ha construït d'acord amb la bona pràctica, l'experiència històrica i la
pràctica professional acceptada.
De conformitat amb el que estableix l'apartat D.2.1.2 del referit annex, en tractar-se d'un edifici que ha
demostrat un comportament satisfactori en el passat, realitzarem una avaluació de la capacitat portant i de
l'aptitud al servei d'acord amb els criteris enumerats en l'aparta D.6 del referit annex.
Capacitat portant de l'estructura existent
L'edifici, que ha sigut dimensionat i construït d'acord amb les regles de normes antigues, té una capacitat
portant adequada, ja que es compleixen les següents condicions :
• l'edifici s'ha utilitzat durant un període de temps prou llarg sense que s'hagin produït danys o anomalies
(desplaçaments, deformacions, fissures, corrosió, etc.);
• una inspecció detallada no revela cap indici de danys o deteriorament;
• la revisió del sistema constructiu permet assegurar una transmissió adequada de les forces, especialment a
través dels detalls crítics;
• tenint en compte el deteriorament previsible així com el programa de manteniment previst es pot anticipar
una durabilitat adequada;
• durant un període de temps prou llarg no s'han produït canvis que puguin haver incrementat les accions
sobre l'edifici o haver afectat la seva durabilitat;
• durant el període de servei restant no es preveuen canvis que puguin incrementar les accions sobre l'edifici
o afectar la seva durabilitat de manera significativa.
No es produeixen situacions de dimensionat extraordinàries que puguin fer insuficient l'avaluació qualitativa
feta al paràgraf anterior.
El comportament de l'edifici, degut a que la seva capacitat portant s'ha avaluat qualitativament, es controlarà
periòdicament durant el període de servei restant.
Aptitud al servei de l'edifici existent
L'edifici, que ha sigut dimensionat i construït d'acord amb les regles de normes antigues, es apte per al servei,
ja que es compleixen les següents condicions :
• l'edifici s'ha comportat satisfactòriament durant un període de temps prou llarg sense que s'hagin produït
danys o anomalies, i sense que s'hagin produït deformacions o vibracions excessives;
• una inspecció detallada no revela cap indici de danys o deteriorament, ni de deformacions,
desplaçaments o vibracions excessives;
• durant el període de servei restant no es preveuen canvis que puguin alterar significativament les accions
sobre l'edifici o afectar la seva durabilitat;
• tenint en compte el deteriorament previsible així com el programa de manteniment previst es pot anticipar
una adequada durabilitat.
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Els nous elements estructurals projectats no suposen una modificació de les condicions que actualment ens
garanteixen la capacitat portant de l'edifici existent ni de la seva aptitud al servei.
En els següents apartats s’indiquen els paràmetres seguits en el càlcul dels nous elements estructurals, a fi de
donar compliment als requisits del CTE i de la EHE-08.

3.1.2. Estructures de nova construcció
Es tracta de les següents estructures :
• Intervenció en estructura de sala tècnica i dipòsit de compensació existents :
• Construcció de llosa massissa de formigó armat de reforç del sostre de la sala tècnica i del dipòsit de
compensació existents.
• Construcció de nova pèrgola metàl·lica sobre la sala tècnica i dipòsit de compensació existents,
recolzada sobre els murs de càrrega existents.
• Nou pati d'accés de sala tècnica existent : Amb llosa de fonamentació, murs de contenció i llosa d'escala,
tots ells de formigó armat.
• Nou dipòsit de compensació : Amb llosa de fonamentació i murs de contenció i càrrega de formigó armat;
i forjat unidireccional de sostre de biguetes de formigó pretesat tipus T-12, entrebigat de formigó vibrat, i
capa de compressió de formigó armat amb un cantell de 25 (20+5) cm.
• Fonaments no estructurals de recolzament dels murs de tancament de les fàbriques de tancament dels nous
magatzems i sales tècniques, situades en la planta semisoterrada d'un edifici existent confrontant amb la
zona d'intervenció.
Normativa
En aquest elements s'han tingut en compte els següents documents del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) :


CTE DB SE : Codi Tècnic de l’Edificació : Document Bàsic : Seguretat estructural



CTE DB SE AE : Codi Tècnic de l’Edificació : Document Bàsic : Seguretat estructural : Accions en l'edificació



CTE DB SE A : Codi Tècnic de l'Edificació : Document Bàsic : Seguretat estructural : Acer



CTE DB SI : Codi Tècnic de l’Edificació : Document Bàsic : Seguretat en cas d'incendi

A més, s'ha tingut en compte la següent normativa en vigor :


EHE-08 : Instrucció de Formigó Estructural 2008



NSCE-02 : Norma de construcció sisme-resistent : part general i edificació

D'acord amb les necessitats, usos prevists i característiques de l'edifici, s'adjunta la justificació documental del
compliment de les exigències bàsiques de seguretat estructural.
Càlcul per ordinador
Aquest element s’ha calculat utilitzant el programa CYPECAD en la seva versió 2016.k, subministrat per CYPE
Ingenieros SA.

3.1.3. Intervenció en estructura de sala tècnica i dipòsit de compensació existents
Descripció
La sala tècnica i dipòsit de compensació existents són estructures construïdes sota rasant. Les intervencions en
aquesta estructura consisteixen en :
• Construcció de reforç del forjat de sostre a base de llosa massissa de formigó armat.
• Construcció de nova pèrgola sobre la rasant del terreny, sobre les estructures existents, a base de perfils
tubular d'acer conformat.
Les càrregues que aquests nous elements provocaran sobre les estructures existents corresponents a fonaments
i murs de càrrega es consideren acceptables, mentre que s'ha evitat que es provoquin noves càrregues sobre
els forjats existents (fins i tot la sol·lució adoptada assegura la seva no entrada en càrrega).
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a. Accions sobre llosa massissa de reforç de forjat de sostre
Accions permanents
Pes propi de la llosa massissa

5,00 kN/m²

Pes propi del paviment

2,50 kN/m²

Accions variables
Sobrecàrrega d'ús

5,00 kN/m²

Sobrecàrrega de neu

0,30 kN/m²

Acció del vent

-

Acció del sisme (ab)

-

També s’han considerat les càrregues degudes a cèrcols de formigó armat perimètrics de la llosa, considerant
una càrrega deguda a pes propi de 25,00 kN/m³.
b. Accions sobre pèrgola metàl·lica
Accions permanents
Càrrega permanent (panells fotovoltaics)

0,30 kN/m²

Accions variables
Sobrecàrrega d'ús

1,00 kN/m²

Sobrecàrrega de neu

0,30 kN/m²

Acció del vent

C-II

Acció del sisme (ab)

-

També s'han considerat les càrregues degudes als perfils d'acer estructural, considerant una càrrega deguda
a pes propi de 78,50 kN/m³.
Materials utilitzats (de nova construcció)
a. Formigó armat
a.1. Formigons
HA-30/P/20/IV
Resistència característica als 28 dies (fck) (N/mm²)
Tipus de ciment (RC-03)

30
CEM II/A-V 42,5R

Quantitat mínima de ciment (kp/m3)

325

Mida màxim de l'àrid (mm)

20

Tipus d'ambient (agressivitat)

IV

Consistència del formigó
Assentament en con d'Abrams (cm)
Sistema de compactació
Nivell de control previst
Coeficient de minoració
Resistència de càlcul del formigó (fcd) (N/mm²)

Plàstica
3-5
Vibrat mecànic
Estadístic
1,5
20,00

a.2. Acer en barres
Reforç del forjat
Designació

B 500 S
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Límit Elàstic (N/mm²)

500

Nivell de Control Previst

Normal

Coeficient de Minoració

1,15

Resistència de càlcul de l'acer (barres) (fyd) (N/mm²)

434,78

a.3. Execució
Reforç del forjat
A. Nivell de Control previst

Normal

B. Coeficient de Majoració de les accions
desfavorables : Permanents/Variables

1,5 / 1,6

b. Acer
b.1. Acer laminat
Pèrgola
Acer en Perfils
Acer en Xapes

Classe i Designació

S 235

Límit Elàstic (N/mm²)

235

Classe i Designació

S 235

Límit Elàstic (N/mm²)

235

b.2. Acers conformats
Pèrgola
Acer en perfils
Acer en xapes

Classe i designació

S 235

Límit elàstic (N/mm²)

235

Classe i designació

S 235

Límit elàstic (N/mm²)

235

b.3. Unions entre elements
Pèrgola
Soldadures
Cargols ordinaris
Sistema i designació

Cargols calibrats
Cargols d'alta resistència
Roblones
Perns o cargols d'ancoratge

B 500 S

Estats límits últims i de servei
Les estructures definides compleixen amb l'exigit per la normativa en quan a estats límits últims i de servei

3.1.4. Nou pati d'accés a sala tècnica existent
Descripció
Es tracta de la construcció d'un cos sota rasant per a accés a la sala tècnica existent compost per :
• Fonaments a base de llosa de fonamentació de formigó armat.
• Murs de càrrega i contenció de formigó armat perimètrics a l'aljub.
• Trams d'escala a base de llosa massissa de formigó armat.
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S'estima que el terreny estarà compost per argiles semidenses o denses. Com que no s'ha realitzat estudi
geotècnic degut a l'escassa entitat de la intervenció, s'han considerat els següents valors per a estimar el
comportament del terreny :
Tensió admissible
Tensió admissible màxima

0,10 N/mm²
0,125 N/mm²

Coeficient de balast K30

70.000,00 kN/m³

Coeficient de balast llosa 3,40 x 4,00 m

19.690,00 kN/m³

Empentes del terreny sobre murs de contenció
S'ha considerat aquest tipus de comportament del terreny de reblert en l'extradós dels murs de contenció :
Tipus de terreny
Densitat aparent del terreny

Grava (Reblert)
20,00 kN/m²

Angle de fregament intern del terreny

38º

Cohesió del terreny

0,00 kN/m²

Sobre càrrega d'ús sobre el reblert

5,00 kN/m²

Accions considerades
a. Accions sobre llosa de fonamentació
Accions permanents
Pes propi de la llosa massissa

7,50 kN/m²

Pes propi del paviment

2,50 kN/m²

Accions variables
Sobrecàrrega d'ús

1,00 kN/m²

Sobrecàrrega de neu

0,30 kN/m²

Acció del vent

-

Acció del sisme (ab)

-

Materials utilitzats
a. Formigó armat
a.1. Formigons
HA-25/P/20/IIa
Resistència característica als 28 dies (fck) (N/mm²)
Tipus de ciment (RC-03)
Quantitat mínima de ciment (kp/m3)

25
CEM II/A-V 42,5R
275

Mida màxim de l'àrid (mm)

20

Tipus d'ambient (agressivitat)

IIa

Consistència del formigó
Assentament en con d'Abrams (cm)
Sistema de compactació
Nivell de control previst
Coeficient de minoració
Resistència de càlcul del formigó (fcd) (N/mm²)

Plàstica
3-5
Vibrat mecànic
Estadístic
1,5
16,66

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

a.2. Acer en barres
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Tots els elements
Designació

B 500 S

Límit Elàstic (N/mm²)
Nivell de Control Previst

500
Normal

Coeficient de Minoració

1,15

Resistència de càlcul de l'acer (barres) (f yd) (N/mm²)

434,78

a.3. Execució
Tots els elements
A. Nivell de Control previst

Normal

B. Coeficient de Majoració de les accions
desfavorables : Permanents/Variables

1,5 / 1,6

3.1.5. Nou dipòsit de compensació
Descripció
Es tracta de la construcció d'un cos sota rasant compost per :
• Fonaments a base de llosa de fonamentació de formigó armat.
• Murs de càrrega i contenció de formigó armat perimètrics a l'aljub.
• Forjat de sostre a base de forjat unidireccional compost per biguetes pretesades, entrebigat de formigó
vibrat i capa de compressió de formigó armat.
Terreny de recolzament
S'estima que el terreny estarà compost per argiles semidenses o denses. Com que no s'ha realitzat estudi
geotècnic degut a l'escassa entitat de la intervenció, s'han considerat els següents valors per a estimar el
comportament del terreny :
Tensió admissible
Tensió admissible màxima

0,10 N/mm²
0,125 N/mm²

Coeficient de balast K30

70.000,00 kN/m³

Coeficient de balast llosa 3,55 x 4,90 m

18.690,00 kN/m³

Empentes del terreny sobre murs de contenció
S'ha considerat aquest tipus de comportament del terreny de reblert en l'extradós dels murs de contenció :
Tipus de terreny
Densitat aparent del terreny
Angle de fregament intern del terreny

Grava (Reblert)
20,00 kN/m²
38º

Cohesió del terreny

0,00 kN/m²

Sobre càrrega d'ús sobre el reblert

5,00 kN/m²

Accions considerades
a. Accions sobre llosa de fonamentació
Accions permanents
Pes propi de la llosa massissa
Accions variables

7,50 kN/m²

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

Sobrecàrrega d'ús (aigua)
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20,00 kN/m²

Acció del vent

-

Acció del sisme (ab)

-

b. Accions sobre forjat de sostre
Accions permanents
Pes propi del forjat (20+5)

2,45 kN/m²

Pes propi del paviment

2,50 kN/m²

Accions variables
Sobrecàrrega d'ús

5,00 kN/m²

Sobrecàrrega de neu

0,30 kN/m²

Acció del vent

-

Acció del sisme (ab)

-

També s’han considerat les càrregues degudes a cèrcols de formigó armat perimètrics de la llosa, considerant
una càrrega deguda a pes propi de 25,00 kN/m³.
Materials utilitzats
a. Formigó armat
a.1. Formigons
HA-30/P/20/IV
Resistència característica als 28 dies (fck) (N/mm²)
Tipus de ciment (RC-03)

30
CEM II/A-V 42,5R

Quantitat mínima de ciment (kp/m3)

325

Mida màxim de l'àrid (mm)

20

Tipus d'ambient (agressivitat)

IV

Consistència del formigó
Assentament en con d'Abrams (cm)
Sistema de compactació
Nivell de control previst
Coeficient de minoració
Resistència de càlcul del formigó (fcd) (N/mm²)

Plàstica
3-5
Vibrat mecànic
Estadístic
1,5
20,00

a.2. Acer en barres
Tots els elements
Designació

B 500 S

Límit Elàstic (N/mm²)

500

Nivell de Control Previst

Normal

Coeficient de Minoració

1,15

Resistència de càlcul de l'acer (barres) (f yd) (N/mm²)

434,78

a.3. Acer en malles
Tots els elements
Designació
Límit Elàstic

B 500 T
(N/mm2)

500

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
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Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
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a.4. Execució
Tots els elements
A. Nivell de Control previst

Normal

B. Coeficient de Majoració de les accions
desfavorables : Permanents/Variables

1,5 / 1,6

Descripció dels panys
El pany de forjat unidireccional de biguetes pretesades de formigó respon a la següent descripció :
Tots els elements
Tipus de bigueta

Pretesada
T-12

Tipus de revoltó

Hourdis de
formigó vibrat

Mida del Revoltó (cm)

60x20x20

Cantell del Forjat (cm)

25

Cantell del Revoltó (cm)

20

Gruix de la capa de compressió (cm)

5

Intereix (cm)
Pes Propi (kN/m²)

70
2,45

3.1.6. Nous magatzems i sales tècniques
Descripció
Els nous magatzems i sales tècniques es construeixen en un edifici confrontant amb la zona d'actuació, de
seguretat estructural i aptitud al servei demostrats, però que no disposa de forjat de terra de la planta, per la
qual cosa es construiran, sobre el terreny de reblert, petites fonamentacions per a suportar les fàbriques de
l'edifici. Aquestes fonamentacions consistiran en :
• Bigues de fonamentació sota les fàbriques de tancament i distribució.
• Solera de formigó armat.
Terreny de recolzament
S'estima que el terreny estarà compost per argiles semidenses o denses. Com que no s'ha realitzat estudi
geotècnic degut a l'escassa entitat de la intervenció, s'han considerat els següents valors per a estimar el
comportament del terreny :
Tensió admissible
Tensió admissible màxima

0,10 N/mm²
0,125 N/mm²

Accions considerades
a. Accions sobre bigues de fonamentació
S’han considerat les càrregues degudes a les fàbriques de tancament i distribució, de peces de formigó vibrat
de 15 cm, considerant una càrrega deguda a pes propi de 16,00 kN/m³.
b. Accions sobre solera
Accions permanents
Pes propi de la solera

3,75 kN/m²

Pes propi del paviment

1,00 kN/m²

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

Accions variables
Sobrecàrrega d'ús
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2,00 kN/m²

Acció del vent

-

Acció del sisme (ab)

-

Materials utilitzats
a. Formigó armat
a.1. Formigons
HA-30/P/20/IV
Resistència característica als 28 dies (fck) (N/mm²)
Tipus de ciment (RC-03)

30
CEM II/A-V 42,5R

Quantitat mínima de ciment (kp/m3)

325

Mida màxim de l'àrid (mm)

20

Tipus d'ambient (agressivitat)
Consistència del formigó
Assentament en con d'Abrams (cm)
Sistema de compactació
Nivell de control previst
Coeficient de minoració
Resistència de càlcul del formigó (fcd) (N/mm²)

IV
Plàstica
3-5
Vibrat mecànic
Reduït
3,0
10,00

a.2. Acer en barres
Tots els elements
Designació

B 500 S

Límit Elàstic (N/mm²)

500

Nivell de Control Previst

Normal

Coeficient de Minoració

1,15

Resistència de càlcul de l'acer (barres) (f yd) (N/mm²)

434,78

a.3. Acer en malles
Tots els elements
Designació
Límit Elàstic

B 500 T
(N/mm2)

500

a.4. Execució
Tots els elements
A. Nivell de Control previst

Normal

B. Coeficient de Majoració de les accions
desfavorables : Permanents/Variables

1,5/1,6

3.1.7. Mur de contenció de la via pública
Descripció
Es tracta de la construcció d'un mur de contenció de terres en el desnivell entre la via pública (carretera de
Calicant) i el solàrium de la piscina infantil, de formigó armat.

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
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Tipus :
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Terreny de recolzament
S'estima que el terreny estarà compost per argiles semidenses o denses. Com que no s'ha realitzat estudi
geotècnic degut a l'escassa entitat de la intervenció, s'han considerat els següents valors per a estimar el
comportament del terreny :
Tensió admissible

0,10 N/mm²

Tensió admissible màxima

0,125 N/mm²

Empentes del terreny sobre murs de contenció
S'ha considerat aquest tipus de comportament del terreny de reblert en l'extradós dels murs de contenció :
Tipus de terreny

Grava (Reblert)

Densitat aparent del terreny

20,00 kN/m²

Angle de fregament intern del terreny
Cohesió del terreny

38º
0,00 kN/m²

Sobre càrrega d'ús sobre el reblert

10,00 kN/m²

Materials utilitzats
a. Formigó armat
a.1. Formigons
HA-25/P/20/IIa
Resistència característica als 28 dies (fck) (N/mm²)
Tipus de ciment (RC-03)
Quantitat mínima de ciment

25
CEM II/A-V 42,5R

(kp/m3)

Mida màxim de l'àrid (mm)
Tipus d'ambient (agressivitat)
Consistència del formigó
Assentament en con d'Abrams (cm)
Sistema de compactació
Nivell de control previst
Coeficient de minoració
Resistència de càlcul del formigó (fcd) (N/mm²)

275
20
IIa
Plàstica
3-5
Vibrat mecànic
Estadístic
1,5
16,66

a.2. Acer en barres
Tots els elements
Designació
Límit Elàstic (N/mm²)
Nivell de Control Previst
Coeficient de Minoració
Resistència de càlcul de l'acer (barres) (fyd) (N/mm²)

B 500 S
500
Normal
1,15
434,78

a.3. Execució
Tots els elements
A. Nivell de Control previst

Normal

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

B. Coeficient de Majoració de les accions
desfavorables : Permanents/Variables
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1,5/1,6

3.1.8. Mur de contenció del solàrium
Descripció
Es tracta de la construcció d'un mur de contenció de terres en el desnivell entre el solàrium de la piscina infantil
i el nivell del camp de futbol.
Terreny de recolzament
S'estima que el terreny estarà compost per argiles semidenses o denses. Com que no s'ha realitzat estudi
geotècnic degut a l'escassa entitat de la intervenció, s'han considerat els següents valors per a estimar el
comportament del terreny :
Tensió admissible
Tensió admissible màxima

0,10 N/mm²
0,125 N/mm²

Empentes del terreny sobre murs de contenció
S'ha considerat aquest tipus de comportament del terreny de reblert en l'extradós dels murs de contenció :
Tipus de terreny
Densitat aparent del terreny

Grava (Reblert)
20,00 kN/m²

Angle de fregament intern del terreny
Cohesió del terreny
Sobre càrrega d'ús sobre el reblert

38º
0,00 kN/m²
10,00 kN/m²

Materials utilitzats
a. Formigó armat
a.1. Formigons
HA-25/P/20/IIa
Resistència característica als 28 dies (fck) (N/mm²)
Tipus de ciment (RC-03)
Quantitat mínima de ciment (kp/m3)

25
CEM II/A-V 42,5R
275

Mida màxim de l'àrid (mm)

20

Tipus d'ambient (agressivitat)

IIa

Consistència del formigó
Assentament en con d'Abrams (cm)
Sistema de compactació
Nivell de control previst
Coeficient de minoració
Resistència de càlcul del formigó (fcd) (N/mm²)

Plàstica
3-5
Vibrat mecànic
Estadístic
1,5
16,66

a.2. Acer en barres
Tots els elements
Designació
Límit Elàstic (N/mm²)
Nivell de Control Previst

B 500 S
500
Normal

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

Coeficient de Minoració
Resistència de càlcul de l'acer (barres) (fyd) (N/mm²)
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1,15

434,78

a.3. Execució
Tots els elements
A. Nivell de Control previst

Normal

B. Coeficient de Majoració de les accions
desfavorables : Permanents/Variables

1,5/1,6

3.1.9. Vasos de les piscines
Descripció
Es tracta de la construcció dels vasos de formigó armat gunitat de les piscines del projecte (piscina polivalent i
piscina infantil). Es gunitarà contra el terreny, contra murs d'encofrat perdut, o contra encofrats recuperables
de fusta.
Terreny de recolzament
S'estima que el terreny estarà compost per argiles semidenses o denses, o per graves de reblert del fons de la
piscina polivalent existent. Com que no s'ha realitzat estudi geotècnic degut a l'escassa entitat de la
intervenció, s'adopten els següents valors per a estimar el comportament del terreny :
Tensió admissible

0,10 N/mm²

Tensió admissible màxima

0,125 N/mm²

Coeficient de balast K30

70.000 kN/m³

Empentes del terreny sobre murs de contenció
S'ha considerat aquest tipus de comportament del terreny de reblert en l'extradós dels murs de contenció :
Tipus de terreny
Densitat aparent del terreny

Grava (Reblert)
20,00 kN/m²

Angle de fregament intern del terreny
Cohesió del terreny
Sobre càrrega d'ús sobre el reblert

38º
0,00 kN/m²
10,00 kN/m²

Materials utilitzats
a. Formigó armat
a.1. Formigons
HA-30/P/12/IV
Resistència característica als 28 dies (fck) (N/mm²)
Tipus de ciment (RC-03)

30
CEM II/A-V 42,5R

Quantitat mínima de ciment (kp/m3)

325

Mida màxim de l'àrid (mm)

12

Tipus d'ambient (agressivitat)

IV

Consistència del formigó

Fluida

Assentament en con d'Abrams (cm)

10 - 15

Sistema de compactació

Gunitat

Nivell de control previst
Coeficient de minoració

Estadístic
1,5

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

Resistència de càlcul del formigó (fcd) (N/mm²)

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 36 de 264

C9B8590D3AD1A19AED87EF534BEE7C4D6E7B1CA2

20,00

a.2. Acer en barres
Tots els elements
Designació

B 500 S

Límit Elàstic (N/mm²)

500

Nivell de Control Previst

Normal

Coeficient de Minoració

1,15

Resistència de càlcul de l'acer (barres) (f yd) (N/mm²)

434,78

a.3. Execució
Tots els elements
A. Nivell de Control previst

Normal

B. Coeficient de Majoració de les accions
desfavorables : Permanents/Variables

1,5/1,6

3.2. Document Bàsic DB SI : Seguretat en cas d’incendi
En general, es justifica el compliment d'aquest Document Bàsic en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat
de les Piscines del Centre Esportiu de Sant Llorenç, annex al present Projecte Bàsic i d'Execució.
Malgrat l'anterior, a continuació, en tractar-se de consideracions eminentment constructives, es desenvolupa
la justificació del compliment de la Secció SI 6 : Resistència al foc de l'estructura.

3.2.1. Secció SI 6 : Resistència al foc de l'estructura
Per a les edificacions objecte de nova construcció o reforma incloses en el present Projecte Bàsic i d'Execució
s'ha considerat una resistència estructural R90, corresponent a una zona d'ús pública concurrència. Les
estructures considerades son :
• Nou pati d'accés, pel que fa als seus fonaments, murs de contenció i llosa d'escala.
• Sala tècnica existent (soterrada en el solàrium entre les dues piscines), pel que fa al seu reforç del forjat de
sostre.
• Dipòsit de compensació existent, pel que fa al reforç del seu forjat de cobertura.
• Dipòsit de compensació de nova construcció, pel que fa als seus fonaments, murs de contenció i forjat de
cobertura.
• Nous magatzems i sales tècniques, en les quals, malgrat que l'estructura està ja construïda, es verifica aquest
compliment.

3.3. Document Bàsic DB SUA : Seguretat d'utilització i accessibilitat
En general, es justifica el compliment d'aquest Document Bàsic en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat
de les Piscines del Centre Esportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució.
Malgrat l'anterior, en tractar-se de consideracions eminentment constructives, es desenvolupen a continuació
les justificacions de compliment d'alguns apartats de les Seccions d'aquest Document Bàsic.

3.3.1. Secció SUA 1 : Seguretat enfront al risc de caigudes
Lliscabilitat del terres i discontinuïtats en el paviment
Els nous paviments exteriors i interiors seran de CLASSE 3. Aquest nous paviment són :
• Paviment exterior del solàrium, fins i tot de l'escala i rampa de nova construcció per a accedir a ell.
• Paviment exterior del pati d'accés a la sala tècnica existent, i el de la seva escala.
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• Paviment interior de la sala tècnica existent (per la seva doble condició d'allotjar instal·lacions de
tractament d'aigua de la piscina polivalent i per suposar una entrada des de zones exteriors descobertes).
• Paviment interior dels magatzems i sales tècniques de nova construcció (per suposar tots ells una entrada
des de zones exteriors descobertes, i, en el cas de la sala tècnica de tractament d'aigua de la piscina infantil,
com en el cas anterior, per la seva doble condició).
Discontinuïtats en el paviment
Els paviments en general, no presentaran discontinuïtats superiors a 4 mm en cap cas, excepte en els casos
d'entrada als magatzems de nova construcció i a les sales tècniques existents o de nova construcció, en que
es disposaran desnivells mínims, de l'ordre de 1 a 5 cm, per a evitar l'entrada d'aigua a l'interior de l'edifici i evitar
la lliscabilitat del terra afectat.
Desnivells
a. Baranes de protecció
Es disposaran baranes de protecció d'un mínim de 1,00 m d'altura en els següents desnivells :
• Desnivell des del solàrium de les piscines cap al paviment del nou pati d'accés a la sala tècnica : Les baranes
de protecció seran murs de formigó armat, ja que en general es construiran en continuïtat amb els murs de
contenció de formigó armat perimètrics del pati.
• Escala de baixada des del solàrium de les piscines cap al paviment del nou pati d'accés a la sala tècnica,
situada en l'interior del nou pati d'accés : Es disposaran baranes metàl·liques en els perímetres oberts de
l'escala.
• Desnivell des de la via pública cap al solàrium de la piscina infantil, en la zona en que es construeix un nou
mur de contenció : En sobresortir el nou mur de contenció una altura inferior a 1,00 m sobre la voravia, es
disposa sobre ell una tanca metàl·lica per a evitar la intrusió que actuarà també com a barana de protecció
dels vianants de la via pública.
• Desnivell des del solàrium de la piscina infantil cap al talús del camp de futbol, es disposa una tanca
metàl·lica del recinte per al control del seu accés, que pugui actuar en el futur com a barana de protecció
dels ocupants del solàrium.
b. Condicions a complir per les baranes
Les baranes de protecció tindran una altura mínima de 1,00 m i acompliran les següents característiques :
• No podrà ser fàcilment escalable pels nens, per la qual cosa :
• En una altura entre 30 cm i 50 cm sobre el nivell del terra no existiran punts de recolzament, inclosos
sortints sensiblement horitzontals amb més de 5 cm de sortint.
• En l'altura compresa entre 50 cm i 80 cm sobre el nivell del terra no existiran sortints que tinguin una
superfície sensiblement horitzontal amb més de 15 cm de fons.
• No tindrà obertures que puguin ser travessades per una esfera de 10 cm de diàmetre.
c. Altres baranes no afectes per la present disposició
Es disposen altres baranes que no han de complir les condicions definides en el present apartat, ja que no han
de protegir als usuaris de cap perill de caiguda degut a desnivells. En aquest sentit cal considerar-les com a
ajudes a la mobilitat o passamans més que com a baranes de protecció. Aquestes baranes es localitzen en :
• La nova escala d'accés al solàrium des de la cota d'entrada al recinte.
• La nova escala d'accés al vas de la piscina polivalent.
Escales i rampes
a. Escala d'ús restringit
L'escala de baixada des del solàrium al pati d'accés a la sala tècnica existent és una escala d'ús restringit que,
malgrat l'anterior, per qüestions de comoditat i seguretat, compleix les condicions fixades per a les escales d'ús
general. Compleix les següents condicions :
• Petja mínima : 28 cm
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• Amplada mínima : 80 cm
• Passamà : En un costat (el de la barana)
b. Escala d'ús general
La nova escala de de pujada des de la cota d'accés al recinte fins al solàrium és una escala d'ús general.
Compleix les següents condicions :
• Petja mínima : 28 cm
• Contrapetja màxima : 17,5 cm
• Amplada útil mínima : 110 cm
• Passamà : En ambdós costats
Rampes
El nou tram de rampa té un pendent inferior al 4%, pel que no es considera rampa als efectes d'aquest DB.

3.3.2. Secció SUA 2 : Seguretat enfront al risc d'impacte o atrapament
Impacte amb elements fixes
L'altura lliure de les zones d'ús restringit (magatzems i sales tècniques) és d'un mínim de 2,10 m, excepte a la sala
tècnica existent, que té una altura més restringida, d'uns 1,95 m.
L'altura lliure a la resta de zones és d'un mínim de 2,20 m, en aquest sentit cal dir que la nova pèrgola es situa a
una altura mínima de 3,00 m (tot i que per exigències de les NIDE).

3.3.3. Secció SUA 3 : Seguretat enfront al risc d'empresonament en recintes
La força d'apertura de les portes que s'instal·lin serà d'un màxim de 140 N.

3.3.4. Secció SUA 4 : Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat
de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució.

3.3.5. Secció SUA 5 : Seguretat enfront al risc causat per situacions d'alta ocupació
Aquest apartat no és d'aplicació al projecte.

3.3.6. Secció SUA 6 : Seguretat enfront a l'ofegament
Piscines
a. Barreres de protecció
No són necessàries perquè l'accés de nins a la zona de bany és controlat (el recinte està tancat respecte de
les vies públiques confrontants i respecte de la resta d'instal·lacions esportives del mateix centre esportiu).
b. Vas de les piscina infantil
La profunditat del vas de la piscina infantil és de 40 cm com a màxim (aquest DB la limita a un màxim de 50
cm).
S'ha limitat el pendent del seu fons a un màxim del 4,49 % (el màxim permès és de 6%).
El fons del vas serà de gresite antilliscant classe 3, com ja s'ha dit abans.
El revestiment del vas (gresite) serà de color cel clar per a facilitar al visibilitat dels fons.
c. Vas de la piscina polivalent
Es senyalitzaran els punts amb una profunditat superior a 1,40 m, i el valor de la màxima i de la mínima
profunditat en els punts corresponents mitjançant rètols al menys en parets del vas i a la vorera, per a facilitar
la seva visibilitat tant des de dins com des de fora del vas.
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S'ha limitat el pendent del seu fons a un màxim del 6% (el màxim permès és de 10%)
El fons del vas serà de gresite antilliscant classe 3, com ja s'ha dit abans.

El revestiment del vas (gresite) serà de color cel clar per a facilitar al visibilitat dels fons.
Les escales de la piscina polivalent arribaran a una profunditat sota l'aigua de 1,00 m, es col·loquen properes
als angles del vas i a una distància entre elles inferior a 15 m, tindran escalons antilliscants de seguretat, i no
sobresortiran del pla de la paret del vas.
d. Solàrium
El paviment del solàrium serà de classe 3, com ja s'ha dit abans.
Tindrà una amplada mínima de 1,20 m (tot i que les NIDE ens han fet adoptar amplades superiors).
Pous i dipòsits
Es dota al dipòsits existents o de nova construcció de tapes de rigidesa i resistència suficient i amb tancaments
que impedeixin la seva obertura per personal no autoritzat.

3.3.7. Secció SUA 7 : Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
Aquesta secció no és d’aplicació al present projecte.

3.3.8. Secció SUA 8 : Seguretat enfront al risc causat per l'acció del llamp
No és necessària la instal·lació d'un sistema de protecció contra l'acció del llamp, ja que es verifica que la
freqüència esperada d'impactes (Ne) és menor que el risc admissible (Na).

3.3.9. Secció SUA 9 : Accessibilitat
Solàrium
Existeix un itinerari accessible des de l'entrada del recinte fins al solàrium de les piscines. Aquest solàrium es
desenvolupa en un únic pla horitzontal.
Piscina polivalent
Es dota a la piscina d'una escala interior per a facilitar l'accés al vas (a banda de les típiques escales verticals).
Es dota a la piscina d'una cadira elevadora hidràulica per a possibilitar l'accés a l'interior del vas a les persones
amb mobilitat reduïda.
Piscina infantil
Es dota d'un accés a peu pla des del solàrium (tipus platja) per a facilitat l'accés a nens de diferents
psicomotricitats, i amb mobilitat reduïda.

3.4. Document Bàsic DB HS : Salubritat
3.4.1. Secció HS 1 : Protecció enfront a la humitat
En la Part I del CTE, en el seu Capítol 1. Disposicions Generals, en el seu Article 2. Àmbit d'aplicació, punts 1 i 2,
disposa :
'1.

El CTE serà d'aplicació, en els termes establerts en la LOE i amb les limitacions que en el mateix es
determinen, a les edificacions públiques i privades els projectes de les quals precisin disposar de
la corresponent llicència o autorització legalment exigible.

2.

El CTE s'aplicarà a les obres d'edificació de nova construcció, excepte a aquelles construccions
de senzillesa tècnica i d'escassa entitat constructiva, que no tinguin caràcter residencial o públic,
ja sigui de manera eventual o permanent, que es desenvolupin en una sola planta i no afectin a
la seguretat de les persones.'

Per altra banda, la Secció HS 1 que ens ocupa, en el seu apartat 1. Generalitats, subapartat 1.1. Àmbit
d'aplicació, punt 1, disposa :
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Aquesta secció s'aplica als murs i terres que estan en contacte amb el terreny i als tancaments
que estiguin en contacte amb l'aire exterior (façanes i cobertes) de tots els edificis inclosos en
l'àmbit d'aplicació general del CTE. (...)'

En el cas que ens ocupa, independentment de que l'obra estigui o no inclosa dins l'àmbit de la LOE, s'ha de
considerar que les sales tècniques (úniques edificacions a les que es podria aplicar aquesta secció HS 1) són
recintes tècnics que no tenen caràcter residencial ni públic i on l'acompliment de les condicions regulades per
aquesta secció és clarament no exigible.

3.4.2. Secció HS 2 : Recollida i evacuació de residus
Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat
de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució.

3.4.3. Secció HS 3 : Qualitat de l'aire interior
Es dota a les sales tècniques d'un sistema de ventilació mecànic.
Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat
de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució.

3.4.4. Secció HS 4 : Subministrament d'aigua
Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat
de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució.

3.4.5. Secció HS 5 : Evacuació d'aigües
Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat
de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució.

3.5. Document Bàsic DB HR : Protecció enfront al soroll
Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat
de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució.

3.6. Document Bàsic DB HE : Estalvi d'energia
3.6.1. Secció HE 0 : Limitació del consum energètic
Aquesta secció no és d’aplicació al present projecte.

3.6.2. Secció HE 1 : Limitació de la demanda energètica
Aquesta secció no és d’aplicació al present projecte.

3.6.3. Secció HE 2 : Rendiment de les instal·lacions tèrmiques
No es preveuen instal·lacions tèrmiques al present projecte.
Aquesta exigència es desenvolupa actualment en el vigent Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis
(RITE), que, en aquest projecte en concret, no serà d'aplicació pel que fa a aquest tipus d'instal·lacions.

3.6.4. Secció HE 3 : Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació
Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta Secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat
de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució.

3.6.5. Secció HE 4 : Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària
No es preveu la producció d'aigua calenta sanitària en els recintes afectats per la reforma.
En l'edifici existent de bar i vestidors existeix una demanda d'ACS, però no s'intervé en aquest edifici ni en les
seves instal·lacions.
En conseqüència, aquest Secció no és d'aplicació al present projecte.

3.6.6. Secció HE 5 : Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica
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Tot i que el present projecte no està dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta Secció, es preveu (ara o en el futur) la
instal·lació d'una instal·lació fotovoltaica sobre la nova pèrgola del solàrium.
Es descriu de manera detallada aquesta instal·lació fotovoltaica en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat
de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució.
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4.1. Decret 145/2007 i Decret 20/2007 : Condicions d'habitabilitat
Es compleixen les disposicions del present Decret en totes les instal·lacions del recinte de les piscines projectat.
Es considera que la sala tècnica existent de la piscina polivalent, que té una alçada lliure de 1,95 m, té les
dimensions suficients per a acomplir adequadament les seves funcions, tot i que seria desitjable que les noves
actuacions a realitzar no redueixin aquesta alçada lliure.

4.2. Decret 110/2010 : Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres
arquitectòniques
Es compleixen les disposicions d'aquest Reglament en totes les instal·lacions del recinte de les piscines projectat.
S'ha posat especial atenció en :
• El disseny d'una plataforma de solàrium de les dues piscines continguda en un únic pla sense graons
intermedis.
• La dotació de la piscina polivalent d'una cadira elevadora hidràulica per a l'accés de persones de mobilitat
reduïda a l'interior del vas.
• La dotació de la piscina polivalent d'una escala convencional esgraonada per a l'accés de persones a
l'interior del vas de manera més còmoda.
• El disseny del vas de la piscina infantil perquè en un dels costats es pugui entrar a 'peu pla' a l'interior de vas,
des de la mateixa cota del solàrium.

4.3. Reial Decret 346/2011 : Reglament regulador de les infraestructures comunes de
telecomunicacions
El projecte no està dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament. De tota manera es pretén dotar al recinte
d'instal·lacions modernes per a :
• Dotar de punts d'accés a l'edifici existent.
• Dotar als sistemes de depuració i control de l'aigua de les piscines de possibilitat de control telemàtic i
monitorització dels paràmetres de l'aigua.
• Dotar al recinte del solàrium de connexió wifi gratuïta per als usuaris de la piscina.
Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'activitat
de les Piscines del Poliesportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució.

4.4. Decret 59/1994 : Control de Qualitat
A Illes Balears és vigent el Decret 59/1994, de 13 de maig de la Conselleria d'Obres Publiques i Ordenació del
Territori, referent al Control de Qualitat en l'Edificació. El dit Decret se superposa parcialment amb les exigències
del CTE i a l'espera de la modificació o concreció de l'Administració competent, es justifica a la memòria del
projecte, en aquest apartat, el compliment del referit Decret i s'inclou, a l'apartat 5.2. Pla de Control de Qualitat
(segons el CTE), el Pla de Control de Qualitat que fa referència als materials no relacionats en el Decret 59/1994
però sí que requerits obligatòriament als DB's.
En conseqüència, a les pàgines següents s'inclouen les fitxes justificatives del compliment d'aquest Decret pel
que fa referència als elements de nova construcció.
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CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL
FITXA 1
Normativa
EHE 08 – CTE DB SE
Vida útil
50 anys
Localització
Nou pati d'accés a sala tècnica sota rasant : Fonaments, murs i escala
Mur de contenció de via pública
Mur de contenció de solàrium
FORMIGÓ
Determinacions Prèvies
Classe d'exposició
IIa
Tipus de formigó
HA-25/P/20/IIa
Recobriment
Nominal
35 mm
Fonaments
50 mm
Components
Ciment
CEM II/A-V 42.5R
Àrids
Grava calcària
Mida màxima / mínima de l'àrid
20 / 4 mm
Aigua
Segons EHE-08 - Article 27
Dosificació
Contingut mínim de ciment
275 kg/m³
Màxima relació aigua / ciment
0.60
Additius
Autorització DF
Docilitat
Consistència
Plàstica
Assentament en con d'Abrams
3 – 5 (± 1) cm
Compactació
Vibrat Mecànic
Resistència Característica
Als 7 dies
18,75 N/mm²
Als 28 dies
25,00 N/mm²
Nivell control qualitat formigó
Estadístic
Coeficient de seguretat del material
1,50
ACER
Tipus d'acer
Barres corrugades
B 500 S
Malles electrosoldades
Característiques Mecàniques
Límit Elàstic
500 N/mm²
Control de les armadures passives
EHE-08 Art 88
Coeficient de seguretat del material
1,15
Acer certificat
Marcat CE
COEFICIENTS DE SEGURETAT DE LES ACCIONS
Accions Permanents
1,35
Accions Variables
1,50
SEPARADORS (Distàncies màximes)
Elements Superficials Horitzontals
Graella inferior
50ø o 100 cm
Graella superior
50ø o 50 cm
Murs
Cada graella
100 cm
Separació entre graelles
100 cm
Bigues
Tres plans de separació per va i
100 cm
Pilars
Tres plànols de separació per tram i
100ø o 200 cm
CONTROL DE QUALITAT
Segons Pla de Control i Decret 59/1994

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 44 de 264

B9387767775700823A02163AEC2A37A98891D96A

CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL
FITXA 3
Normativa
EHE 08 – CTE DB SE
Vida útil
50 anys
Localització
Sala tècnica i dipòsit de compensació existents : Reforç de forjat de sostre
Nou dipòsit de compensació
FORMIGÓ
Determinacions Prèvies
Classe d'exposició
IV
Tipus de formigó
HA-30/P/20/IV
Recobriment
Nominal
45 mm
Fonaments
50 mm
Components
Ciment
CEM II/A-V 42.5R
Àrids
Grava calcària
Mida màxima / mínima de l'àrid
20 / 4 mm
Aigua
Segons EHE-08 - Article 27
Dosificació
Contingut mínim de ciment
325 kg/m³
Màxima relació aigua / ciment
0.50
Additius
Autorització DF
Docilitat
Consistència
Plàstica
Assentament en con d'Abrams
3 – 5 (± 1) cm
Compactació
Vibrat Mecànic
Resistència Característica
Als 7 dies
22,50 N/mm²
Als 28 dies
30,00 N/mm²
Nivell control qualitat formigó
Estadístic
Coeficient de seguretat del material
1,50
ACER
Tipus d'acer
Barres corrugades
B 500 S
Malles electrosoldades
B 500 T
Característiques Mecàniques
Límit Elàstic
500 N/mm²
Control de les armadures passives
EHE-08 Art 88
Coeficient de seguretat del material
1,15
Acer certificat
Marcat CE
COEFICIENTS DE SEGURETAT DE LES ACCIONS
Accions Permanents
1,35
Accions Variables
1,50
SEPARADORS (Distàncies màximes)
Elements Superficials Horitzontals
Graella inferior
50ø o 100 cm
Graella superior
50ø o 50 cm
Murs
Cada graella
100 cm
Separació entre graelles
100 cm
Bigues
Tres plans de separació per va i
100 cm
Pilars
Tres plànols de separació per tram i
100ø o 200 cm
CONTROL DE QUALITAT
Segons Pla de Control i Decret 59/1994
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CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL
FITXA 3
Normativa
EHE 08 – CTE DB SE
Vida útil
50 anys
Localització
Nous magatzems i sales tècniques : Fonaments
FORMIGÓ
Determinacions Prèvies
Classe d'exposició
IV
Tipus de formigó
HA-30/P/20/IV
Recobriment
Nominal
45 mm
Fonaments
50
Components
Ciment
CEM II/A-V 42.5R
Àrids
Grava calcària
Mida màxima / mínima de l'àrid
20 / 4 mm
Aigua
Segons EHE-08 - Article 27
Dosificació
Contingut mínim de ciment
325 kg/m³
Màxima relació aigua / ciment
0.50
Additius
Autorització DF
Docilitat
Consistència
Plàstica
Assentament en con d'Abrams
3 – 5 (± 1) cm
Compactació
Vibrat Mecànic
Resistència Característica
Als 7 dies
22,50 N/mm²
Als 28 dies
30,00 N/mm²
Nivell control qualitat formigó
Reduït
Coeficient de seguretat del material
3,00
ACER
Tipus d'acer
Barres corrugades
B 500 S
Malles electrosoldades
Característiques Mecàniques
Límit Elàstic
500 N/mm²
Control de les armadures passives
EHE-08 Art 88
Coeficient de seguretat del material
1,15
Acer certificat
Marcat CE
COEFICIENTS DE SEGURETAT DE LES ACCIONS
Accions Permanents
1,35
Accions Variables
1,50
SEPARADORS (Distàncies màximes)
Elements Superficials Horitzontals
Graella inferior
50ø o 100 cm
Graella superior
50ø o 50 cm
Murs
Cada graella
100 cm
Separació entre graelles
100 cm
Bigues
Tres plans de separació per va i
100 cm
Pilars
Tres plànols de separació per tram i
100ø o 200 cm
CONTROL DE QUALITAT
Segons Pla de Control i Decret 59/1994
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CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE FORMIGÓ ESTRUCTURAL
FITXA 3
Normativa
EHE 08 – CTE DB SE
Vida útil
50 anys
Localització
Gunitat dels vasos de les piscines
FORMIGÓ
Determinacions Prèvies
Classe d'exposició
IV
Tipus de formigó
HA-30/F/12/IV
Recobriment
Nominal
45 mm
Fonaments
50
Components
Ciment
CEM II/A-V 42.5R
Àrids
Grava calcària
Mida màxima / mínima de l'àrid
12 / 4 mm
Aigua
Segons EHE-08 - Article 27
Dosificació
Contingut mínim de ciment
325 kg/m³
Màxima relació aigua / ciment
0.50
Additius
Autorització DF
Docilitat
Consistència
Fluida
Assentament en con d'Abrams
10 - 15 (± 2) cm
Compactació
Gunitat
Resistència Característica
Als 7 dies
22,50 N/mm²
Als 28 dies
30,00 N/mm²
Nivell control qualitat formigó
Estadístic
Coeficient de seguretat del material
1,50
ACER
Tipus d'acer
Barres corrugades
B 500 S
Malles electrosoldades
Característiques Mecàniques
Límit Elàstic
500 N/mm²
Control de les armadures passives
EHE-08 Art 88
Coeficient de seguretat del material
1,15
Acer certificat
Marcat CE
COEFICIENTS DE SEGURETAT DE LES ACCIONS
Accions Permanents
1,35
Accions Variables
1,50
SEPARADORS (Distàncies màximes)
Elements Superficials Horitzontals
Graella inferior
50ø o 100 cm
Graella superior
50ø o 50 cm
Murs
Cada graella
100 cm
Separació entre graelles
100 cm
Bigues
Tres plans de separació per va i
100 cm
Pilars
Tres plànols de separació per tram i
100ø o 200 cm
CONTROL DE QUALITAT
Segons Pla de Control i Decret 59/1994
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CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE FORJAT UNIDIRECCIONAL
FITXA 1 I ÚNICA
Normativa
EHE 08 - CTE DB SE
Localització
Nou dipòsit de compensació : Forjat de sostre
DEFINICIÓ
Tipus de bigueta
Semibigueta pretesada T-12
Entrebigat
Tipus
Revoltó Hourdis
Material
Formigó vibrat
Mides
60 x 20 x 20 cm
Cantell total
25 cm (20+5)
Intereix
70 cm
Capa de compressió
Gruix
5 cm
Armat
ME 20x20 Ø6
FORMIGÓ
Tipus
HA-30/P/20/IV
ACER
Barres corrugades
B 500 S
Malles electrosoldades
B 500 T
Resistència característica
500 N/mm²
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CARACTERÍSTIQUES I ESPECIFICACIONS DE COBERTA PLANA
FITXA 1 I ÚNICA
Normativa
DB HS 1
Localització
Coberta plana sobre espai no habitable
DEFINICIÓ
Tipus de coberta
Coberta plana convencional amb enrajolat fix
Tipus d’impermeabilització
Emprimació
COMPOSICIÓ DE LA COBERTA
Formació de pendents
Material de formació de pendents
Formigó lleuger (argila expandida)
Material de capa d’acabat
Morter de ciment M-5
Gruix
10 cm (8+2)
Inclinació
2%
Suport
Forjat estructural
Emprimació impermeable
Denominació
Poliuretà alifàtic
Composició i característiques
Adherida a la base
Sí
Capa separadora
Denominació
Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè
Gramatge
125 g/m²
Aïllament tèrmic
Tipus
Gruix
Capa separadora
Denominació
Gramatge
Capa de protecció
Enrajolat fix amb rajola de formigó en capa gruixuda
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4.5. Reial Decret 842/2002 : REBT (Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió)

La magnitud de les obres suposa una reforma de la instal·lació elèctrica existent a l'edifici.
Es justifica de manera detallada l'acompliment d'aquesta secció en el Projecte de Reforma i Millora d'Activitat
de les Piscines del Centre Esportiu de Sant Llorenç annex al present Projecte Bàsic i d'Execució.

4.6. Compliment del Pla Director Sectorial de Residus
A les pàgines següents adjuntam les fitxes justificatives del compliment del Pla Director Sectorial per a la gestió
de residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús (PDSR).
S'inclou la fitxa 1. Residus procedents de demolició i construcció.
No s'inclou la fitxa 2. Residus procedents d'excavació, ja que no es preveu la producció d'aquest tipus de residus
en l'obra.
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4.7. Compliment del D 148/1995 : Piscines d'ús col·lectiu

En quan al disseny dels vasos de les piscines i dels seus solàriums s'han adoptat les següents disposicions
recollides en el referit Decret :
• La zona circumdant de les piscines tindrà un mínim de 2,00 m d'amplada i un pendent mínim del 2% cap a
l'exterior del vas (article 4.b). En el nostre cas entenem que en aquesta zona no s'hi podran instal·lar
hamaques ni qualsevol altre material, per la qual s'han adoptat amplades superior a fi de donar cabuda a
les hamaques.
• Els vasos de les piscines asseguren l'estabilitat, resistència i estanquitat de l'estructura (article 7.1).
• El fons dels vasos de les piscines, que seran de superfície antilliscant, i les parets, que hauran de ser llises,
estaran revestides de materials impermeables i resistents als agents químics (article 7.2).
• El fons del vas de la piscina en profunditats menor de 1,60 m tindrà un pendent mínim del 2 % i màxim del 10
% (article 8.2). En el nostre cas s'ha adoptat el 6 % com a màxim per a la piscina polivalent i el 4,49 % per a
la piscina infantil.
• Els canvis de pendent estaran suficientment assenyalats i visibles pels usuaris, havent d'estar suficientment
assenyalada la profunditat existent en tots els trams (article 8.2).
• El vas de la piscina infantil (usuaris menors de 6 anys) han d'acomplir les següents condicions :
• Estarà separat de la zona d'adults (article 9.a).
• La profunditat màxima del vas serà de 0,60 m (article 9.b), en el nostre cas hem adoptat la profunditat
de 0,40 m.
• El terra del vas no tindrà pendents superiors al 10% (article 9.c), en el nostre cas hem adoptat un pendent
màxim del 4,49 %.
• S'instal·larà com a mínim una escala d'accés al vas cada 20 m quan la profunditat sigui superior a 0,70 m
(article 12.1.), en el nostre cas, la distància màxima entre escales no és en cap cas superior a 15,00 m.
• Les piscines infantils hauran d'estar dotades amb una escala cada 10 m quan la profunditat sigui superior a
30 cm (article 12.2), en el nostre cas, en el perímetre de la piscina infantil no hi ha cap zona de profunditat
superior a 30 cm que disti més de 10 m d'una zona de profunditat inferior a 30 cm.
• Els mitjans d'accés a les piscines seran de material inoxidable i de dimensions tals que permetin la seva
utilització amb comoditat. Els escalons seran de superfície plana i antilliscant, sense arestes vives, havent de
garantir en tot moment la seguretat de l'usuari (article 12.3). En el nostre cas les escales d'accés al vas de la
piscina polivalent compleixen aquestes característiques.
• Hauran de comptar amb mitjans d'accés adaptats aper a la seva utilització per persones amb mobilitat
reduïda, d'acord amb l'establert en la normativa aplicable al respecte (article 12.4). En el nostre cas, l'escala
d'obra prevista per a l'accés al vas de la piscina polivalent, el disseny del vas de la piscina infantil, i l'escala
elevadora hidràulica són mesures encaminades a l'acompliment d'aquest requisit.
• Existirà un salvavides cada 20 m amb una corda de longitud superior en 3 m l'amplada de la piscina,

4.8. Compliment del Reial Decret 742/2013 : Criteris tècnico-sanitaris de les piscines
Aquest Reial Decret fa referència al Codi Tècnic pel que fa referència al criteris de disseny arquitectònic, per
la qual cosa no s'han adoptat criteris especials en quan al disseny dels vasos de les piscines i dels seus solàriums.
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5.1. Instruccions d'Ús i Manteniment
A les Illes Balears és vigent el Decret 35/2001, de 9 de març, de la Conselleria d'Obres, Habitatge i Transport,
referent a les Mesures reguladores de l'ús i manteniment dels edificis. El dit Decret es superposa amb les
exigències del Codi Tècnic de l'Edificació i a l'espera de la modificació o concreció de l'Administració
Competent, s'adjuntarà a la documentació del Final d'Obra les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici
acabat, les quals es realitzen segons el mencionat Decret i compliran els requeriments del Codi Tècnic.

5.2. Pla de control de qualitat (segons el CTE)
A Illes Balears és vigent el Decret 59/1994, de 13 de maig de la Conselleria d'Obres Publiques i Ordenació del
Territori, referent al Control de Qualitat en l'Edificació. El dit Decret se superposa parcialment amb les exigències
del CTE i a l'espera de la modificació o concreció de l'Administració competent, es justifica a la memòria del
projecte, a l'apartat 4.4. D 59/1994 : Control de Qualitat a l'Edificació, el compliment del referit Decret i s'inclou,
a aquest apartat, el Pla de Control de Qualitat que fa referència als materials no relacionats en el Decret
59/1994 però sí que requerits obligatòriament als DB's.
Per a complir a allò que s'ha indicat en l'article 7, punt 4 (CTE part I), durant la construcció de l'obra es realitzaran
els controls següents:
• Control de recepció en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrament a les obres
• Control d'execució de l'obra
• Control de l'obra acabada
Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes
El control de recepció té com a objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i
sistemes subministrats satisfan allò que s'ha exigit en el projecte. Aquest control comprendrà:
• El control de la documentació dels subministraments
• El control per mitjà de distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat
• El control per mitjà d'assajos
Control de la documentació dels subministraments
Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitarà al director d'execució de l'obra, els documents
d'identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligatori i, si és el cas, pel projecte o per
la Direcció Facultativa. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els documents següents:
• Els documents d'origen, full de subministrament i etiquetatge.
• El certificat de garantia del fabricant, firmat per persona física.
• Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la
documentació corresponent al marcat CE dels productes de construcció, quan sigui pertinent, d'acord
amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afecten els productes
subministrats.
Control de recepció per mitjà de distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica
El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
• Els distintius de qualitat que ostenten els productes, equips o sistemes subministrats, que asseguren les
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si és el cas, el
reconeixement oficial del distintiu.
• Les avaluacions tècniques d'idoneïtat per a l'ús previst de productes, equips i sistemes innovadors i la
constància del manteniment de les seves característiques tècniques.
El Director de l'execució de l'obra verificarà que aquesta documentació és suficients per a l'acceptació dels
productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepció per mitjà d'assajos
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De conformitat amb la normativa aplicable o bé segons allò que s'ha especificat en el projecte o ordenat per
la Direcció Facultativa es realitzaran els assajos i proves que reglamentàriament procedeixi.
Control d'execució de l'obra
• Durant la construcció, el Director de l'execució de l'obra controlarà l'execució de cada unitat d'obra
verificant el seu replantejament, els materials que s'utilitzen, la correcta execució i disposició dels elements
constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i la resta de controls a realitzar per a comprovar
la seva conformitat amb allò que s'ha indicat en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona
pràctica constructiva i les instruccions de la Direcció Facultativa.
• Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.
Control de l'obra acabada
En els casos que sigui procedent, segons la legislació aplicable, o segons les exigències del projecte, han de
realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes que siguin aplicables.
Productes i elements ja controlats pel Decret 59/1994
Per als elements de formigó armat, forjats unidireccionals, fàbriques estructurals i sistemes d'impermeabilització
de cobertes s'haurà de complir allò que s'ha indicat en el Decret 59/1994, de la Conselleria d'Obra Públiques i
Ordenació del Territori del Govern, sobre Control de Qualitat de l'Edificació, el seu ús i manteniment.
D'acord amb el que estableix el referit Decret, el Director d'execució de l'obra formularà el programa específic
de control de qualitat que seguint les exigències dels apartats de control dels diferents Documents Bàsics i la
resta de normes de compliment obligatori, s'ajustarà als criteris generals que s'han detallat en els apartats
anteriors.
Productes amb marcat CE
Els productes de construcció relacionats a la Resolució de 17 d'abril de la Direcció General de
Desenvolupament Industrial tindran marcat CE obligatori a partir de la data indicada a la mateixa resolució.

5.3. Reial Decret RD 235/2013 : Eficiència energètica
El Procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, en el seu Article 2. Àmbit
d'aplicació, disposa :
'1.

2.

Aquest Procediment bàsic serà d'aplicació a :
a)

Edificis de nova construcció.

b)

Edificis o parts d'edificis existents que es venguin o lloguin a un nou llogater, sempre que no
disposin d'un certificat en vigor.

c)

Edificis o parts d'edificis en els que una autoritat pública ocupi una superfície útil total
superior a 250 m² i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

S'exclouen de l'àmbit d'aplicació :
(...)
e)

Edificis o parts d'edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m².

(...)'
En el cas concret del projecte que ens ocupa, es considera que :
• No es tracta d'un projecte de construcció o reforma d'un edifici, sinó d'un espai exterior destinat a solàrium,
i els edificis de nova construcció o reformats són d'escassa entitat i destinats a allotjar instal·lacions i
magatzems servidors del solàrium.
• L'edifici de bar i vestidors, que no es modifica, és un edifici existent, aïllat, i amb una superfície útil interior
inferior a 50 m².
Per tot l'anterior, es considera que el present projecte no està dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament.
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6.1. Projecte de Reforma i Millora d'Activitat
S'adjunta al present projecte el corresponent Projecte de Reforma i Millora d'Activitat de les Piscines del Centre
Esportiu de Sant Llorenç, redactat per l'enginyer industrial MIQUEL ÀNGEL VERGER MARTÍN, col·legiat número
397 del Col·legi Oficial d'Enginyers de les Illes Balears (COEIB).

6.2. Estudi de Seguretat i Salut
S'adjunta a aquest projecte el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, redactat per el mateix tècnic redactor
del present Projecte Bàsic i d'Execució.

6.3. Estudi Geotècnic
Degut a l'escassa entitat dels elements de fonamentació usats en aquest projecte, a l'escassa entitat de les
edificacions realitzades (es tracta, eminentment, d'un projecte que pretén la reforma i ampliació d'un espai
exterior, i els edificis que es construeixen o reformen són sales tècniques, dipòsits d'aigua de les piscines i
magatzems, al servei tots ells d'aquest espai exterior, a que gran part dels fonaments es realitzen sobre elements
de fonamentació existents (com és el cas de la piscina polivalent existent), i a que els elements de contenció
són d'entitat reduïda, fan que no sigui procedent l'elaboració d'un Estudi Geotècnic del terreny del recinte.
De tota manera, en l'apartat 3.1. Document Bàsic DB SE : Seguretat estructural es detallen, per a cadascun dels
elements implicats, les previsions adoptades en quan al comportament dels ferms de recolzament dels
fonaments, i dels reblerts en el trasdós dels murs de contenció.
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Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial decret 314/2006, de 17 de març,
el projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que
pugui comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa
aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions:
• Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de
forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de
qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat
corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.
• Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva
execució i les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el
projecte. Es precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de
l'edifici, per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats
d'obra del present Plec de Condicions.
• Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions
finals de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions
en l'edifici acabat, del present Plec de Condicions.

1. Plec de clàusules administratives
1.1. Disposicions Generals
Les disposicions de caràcter general, les relatives a treballs i materials, així com les recepcions d'edificis i obres
annexes, es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Particulars per a contractes amb l'Administració Pública
corresponent, segons el que es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

1.2. Disposicions Facultatives
1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/99 d'Ordenació
de l'Edificació (LOE).
Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de
l'edificació. Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la LOE i altres disposicions que siguin
d'aplicació i pel contracte que origina la seva intervenció.
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents
de l'edificació", considerant-se :

1.2.1.1. El Promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa
i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament
o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les
Administracions públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les
Administracions públiques i, en el que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la LOE.

1.2.1.2. El Projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent,
redacta el projecte.
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Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aquest.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el
previst en l'apartat 2 de l'article 4 de la LOE., cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. El Constructor o Contractista
És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP
ALS SUBCONTRACTISTES.

1.2.1.4. El Director d'Obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència
d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva
adequació per fi proposat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra.

1.2.1.5. El Director de l'Execució de l'Obra
És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material
de l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit
indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat per l'Arquitecte, procedint
a sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents
complementaris que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir
de manera solvent l'execució de les mateixes.

1.2.1.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la
verificació de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord
amb el projecte i la normativa aplicable.
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència
tècnica, mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra
d'edificació.

1.2.1.7. Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors
de productes de construcció.
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra,
incloent materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en
procés d'execució.

1.2.2. Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/1999 (LOE)
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.3. Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/1997
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

1.2.4. Agents en matèria de gestió de residus segons RD 105/2008
La relació d'agents intervinents en matèria de gestió de residus, es troba en l'Estudi de Gestió de Residus de
Construcció i Demolició.

1.2.5. La Direcció Facultativa
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En correspondència amb la LOE., la Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció
d'Execució de l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en
fase d'execució de l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.
Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció
en funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.

1.2.6. Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la
Direcció facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies,
podent variar en funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al
tècnic a aquest efecte en cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés
lògic de construcció, podent els agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que
s'estigui desenvolupant a cada moment i de la comesa exigible a cadascú.

1.2.7. Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 i 16, del capítol III de la LOE. i altra legislació aplicable.

1.2.7.1. El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al
Director d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix que
fossin imprescindibles per a dur a bon terme el projectat.
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el
compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte
del promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels
requisits bàsics estipulats per als edificis.
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el
seu entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals,
en les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada,
tant per a actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de
respondre.
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que
cobreixi els danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres
anys o que afectin a la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges
individuals en règim de autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als
tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el RD 1627/97, de
24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de
construcció.
Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de
les obres, que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases
completes. En el cas de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera
detallada les deficiències i s'haurà de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i
manteniment del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les
Administracions competents.

1.2.7.2. El Projectista
Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i
contenint la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -
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projecte bàsic- com per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al Promotor les còpies
autoritzades corresponents, degudament visades pel seu col·legi professional.
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els
elements fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte
l'emplaçament de cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de
conductes, reserves de buits de ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells
elements necessaris en l'edifici per a facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són
comeses dels projectes parcials, havent aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenirho de cap manera. Haurà de lliurar-se necessàriament un exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte
abans de l'inici de les obres o instal·lacions corresponents.
Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials
exigibles per la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat
del procés constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i
subscrits per persona física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels
quals pot ser distinta i incompatible amb les competències de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat
d'aquests.
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és
legalment competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa de l'Arquitecte i previ acord amb
el Promotor, podent exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat
intel·lectual si s'hagués de lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o
plans del projecte per ell redactat, en suport paper o informàtic.
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol
tipus, així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents
complementaris.

1.2.7.3. El Constructor o Contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles
per a actuar com constructor.
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla
d'Obra, efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.
Elaborar, i exigir de cada subcontractista, un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi
sistema d'execució de l'obra. En aquests plans s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de
prevenció proposades, amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells
de protecció prevists en l'estudi o estudi bàsic.
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat
i Salut al que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre.
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals
i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans
necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades
pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra.
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com
dels projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents.
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció
al Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions de
l'Arquitecte Director d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en
el projecte.
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Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de
conèixer i posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris
no estiguessin específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte. A aquest efecte,
ostenta la prefectura de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre
adequat d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant
subcontractistes a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre
si i que permetin escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la
agilització i finalització de l'obra dintre dels terminis previstos.
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents
per a executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada
amb l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra.
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer
sense dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus
treballadors subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació
de totes aquelles tasques que es presentin malament efectuades.
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del Director de l'Execució de
l'obra els subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima
exigible o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció
facultativa la informació que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar
adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i
naturalesa dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.
Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar
les proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de
mostres, trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa.
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada
finalitzat aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.
Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final
d'obra executada.
Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació i que, en
funció de la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes d'acabament o acabat de les
obres), 3 anys (danys per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat)
o 10 anys (danys en fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i
l'estabilitat de l'edifici).

1.2.7.4. El Director d'Obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i
estètica als agents que intervenen en el procés constructiu.
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i
Assistències, donant explicacions immediates al Promotor.
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a
l'adequat desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o
aclariments directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les
característiques geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun
dels elements principals i complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals
afectin substancialment a la distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i
composició de buits, així com la modificació dels materials previstos.
Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al
correcte desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.
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Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació
i execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre
d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta
interpretació de tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que
s'estimés oportú.
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de
les certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del Promotor, la
supervisió de la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la
seva liquidació final, tot això amb els visats que si escau fossin preceptius.
Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar
al contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat,
incorporant les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis
complementaris hauran obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de
les obres i/o instal·lacions per ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels
signants la veracitat i exactitud dels documents presentats.
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han
intervingut en el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i
Manteniment de l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici
i el Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis
d'habitatges plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la
Comunitat de Propietaris o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris
el seu contingut i de fer complir els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.
A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles
precedents, és missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment
de les directrius generals del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.
S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels Arquitectes Directors d'Obra
en la seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de
l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o acudir a
les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.5. El Director de l'Execució de l'Obra
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i altra legislació vigent
a aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació
La direcció immediata de l'Obra.
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els
productes i materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió
a les determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o
rebuig dels mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves
i assajos que fossin necessaris.
Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte,
així com, si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del Director d'Obra.
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments a
l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i
continuada amb el Contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels
oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos.
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta
comesa a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves
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especificacions concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica
homologada, diàmetres nominals, longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del
Formigó vigent i d'aplicació.
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb
acord als pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a
dimensions parcials i totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han
de guardar-se entre ells, tant en horitzontal com en vertical.
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet
entrellaçament i, en general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció
alguna, d'acord als criteris i lleis dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació.
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda
supervisió de l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització
de l'edifici, donant les ordres precises d'execució al Contractista i, si escau, als subcontractistes.
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la
correcta execució material de les obres.
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del
realment executat a l'ordenat prèviament.
Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a les especificacions del projecte d'execució com dels
projectes parcials, coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el
Llibre d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de
necessàriament corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor.
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especificat per la normativa vigent, en
la comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva
responsabilitat i degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres
actuacions necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanquitat de façanes i dels seus
elements, de cobertes i les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.
Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi
tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats
adversos.
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra
realment executades, amb els visats que si escau fossin preceptius.
Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra.
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat
i, en concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als
elements de la fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanquitat i vessament de cobertes i de façanes,
a les verificacions del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes
assenyalats en la normativa de Control de Qualitat.
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta
execució de les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.
Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució de les Obres, es
considerés com falta greu i, en cas que, al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les
persones que en ella treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les
conseqüències legals i econòmiques.

1.2.7.6. Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al
director de l'execució de les obres.
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Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els
treballs contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats
Autònomes amb competència en la matèria.

1.2.7.7. Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu
origen, identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa
tècnica aplicable.
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties
de qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada.

1.2.7.8. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment,
així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb
que aquesta conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos
de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.2.8. Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la
incorporació, si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director
d'Obra per a la formalització dels corresponents tràmits administratius.
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que
han intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici
i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada
als usuaris finals de l'edifici.

1.2.8.1. Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment,
així com rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb
que aquesta conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos
de conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

1.3. Disposicions Econòmiques
Es regiran per l'exposat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a contractes amb l'Administració
Pública corresponent, segons el que es disposa en la Llei 3/2011, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

2. Plec de condicions tècniques particulars
2.1. Prescripcions sobre els materials
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del Director de l'Execució de l'Obra per al control de recepció en
obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en l'article 7.2. del
CTE, en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de complir els productes,
equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en
els diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les
diferents normes que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest
apartat del Plec. Tindran preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en
possessió de Document d'Idoneïtat Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics
reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà segons l'article 7.2. del CTE:
• El control de la documentació dels subministraments, realitzat d'acord amb l'article 7.2.1.
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• El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat, segons l'article 7.2.2.
• El control mitjançant assajos, conforme a l'article 7.2.3.
Per part del Constructor o Contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les
qualitats que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se
sol·liciti l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de
qualitat de l'obra.
El Contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides,
independentment del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El Contractista notificarà al Director d'Execució de l'Obra, amb suficient antelació, la procedència dels
materials que es proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el Director d'Execució de l'Obra, les mostres i
dades necessàries per a decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'Execució de l'Obra abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix,
encara després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer
reconeixement, sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses
que això ocasionés seran a càrrec del Contractista.
El fet que el Contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els
oportuns assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del
Contractista a aquests efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

2.1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació,
amb caràcter permanent, a les obres d'edificació i enginyeria civil que tinguin incidència sobre els següents
requisits essencials :
• Resistència mecànica i estabilitat.
• Seguretat en cas d'incendi.
• Higiene, salut i medi ambient.
• Seguretat d'utilització.
• Protecció contra el soroll.
• Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.
El marcat CE d'un producte de construcció indica :
• Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits
essencials continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat
Tècnica Europeu).
• Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els
mandats relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.
Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'indústria la que
s'asseguri de la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del Director de l'Execució de l'Obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats
pel compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el
Real Decret 1630/1992 pel qual es transposa al nostre ordenament legal la Directiva de Productes de
Construcció 89/106/CEE.
El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència :
• En el producte pròpiament dit.
• En una etiqueta adherida al mateix.
• En el seu envàs o embalatge.
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Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per
cada família de productes, entre les que s'inclouen :
• el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
• el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
• la direcció del fabricant
• el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
• les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
• el nombre del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
• el nombre de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per diverses els nombres de totes elles
• la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
• informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves
especificacions tècniques
Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o
composició especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no
determinada" (PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

2.1.2. Formigons
2.1.2.1. Formigó estructural
2.1.2.1.1. Condicions de subministrament


El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc
de lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que
posseïen acabades de pastar.



Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó
transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de
pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.



Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran
curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de
presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a
l'homogeneïtat del formigó.



El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense
agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir
l'homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega.

2.1.2.1.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents :
 Abans del subministrament :
 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
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 Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en la Instrucció de

Formigó Estructural (EHE-08).
 Durant el subministrament :
 Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra,

anirà acompanyada d'una fulla de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la
Direcció d'Obra, i en la qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades :
 Nom de la central de fabricació de formigó.
 Nombre de sèrie del full de subministrament.
 Data d'entrega.
 Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
 Especificació del formigó.
 En cas que el formigó es designi per propietats :
 Designació.
 Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància

de ±15 kg.
 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
 En cas que el formigó es designi per dosificació :
 Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
 Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
 Tipus d'ambient.
 Tipus, classe i marca del ciment.
 Consistència.
 Grandària màxima de l'àrid.
 Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
 Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari,

indicació expressa que no conté.
 Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
 Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
 Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la

descàrrega.
 Hora límit d'ús per al formigó.
 Després del subministrament :
 El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de

representació suficient.


Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera
contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la
disgregació de la barreja.
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El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha
de ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del
formigó, el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la
qualitat del formigó, augmentin el temps d'enduriment.



Formigonat en temps fred :





La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior
a 5°C.



Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui
inferior a zero graus centígrads.



En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores
següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.



En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les
mesures necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es
produiran deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de
les característiques resistents del material.

Formigonat en temps calorós :


Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que,
prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.

2.1.3. Acers per a formigó armat
2.1.3.1. Acers corrugats
2.1.3.1.1. Condicions de subministrament


Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

2.1.3.1.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents :
 Abans del subministrament :
 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el

compliment de les següents característiques :
 Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant.
 Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.
 Aptitud al doblegat simple.
 Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits

dels assajos de fatiga i deformació alternativa.
 Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència

mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual
constarà, almenys :
 Marca comercial de l'acer.
 Forma de subministrament: barra o rotllo.
 Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts.
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 En la documentació, a més, constarà :
 El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat

per a l'assaig referit.
 Data d'emissió del certificat.
 Durant el subministrament :
 Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.
 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de

l'acer que hagi emprat el fabricant.
 La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant

engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur
gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant.
 En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de

redreçat prèvies al seu subministrament, haurà d'indicar-se explícitament en la corresponent fulla
de subministrament.
 En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de

procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los.
 Després del subministrament :
 El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de

representació suficient.


Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :


Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:
 Identificació de l'entitat certificadora.
 Logotip del distintiu de qualitat.
 Identificació del fabricant.
 Abast del certificat.
 Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
 Nombre de certificat.
 Data d'expedició del certificat.





Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del
distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si
la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines
comprovacions han d'efectuar-se.

Assajos :


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).



En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates,
tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.



Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor
de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa.

2.1.3.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació
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Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de
l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades
segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilitat.



Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra,
s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions
perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva
utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després
d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial
de la mostra.



En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en
la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservació o la seva adherència.



L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que
permetin desenvolupar, almenys, les següents activitats :


Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.



Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.



Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

2.1.3.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra


Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.



Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt
diferent potencial galvànic.



Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions
despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.3.2. Malles electrosoldades
2.1.3.2.1. Condicions de subministrament


Les malles s'han de transportar protegides adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera
ambiental.

2.1.3.2.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la Direcció Facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la Direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents :
 Abans del subministrament :
 Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà un certificat de garantia del fabricant signat per

persona física amb representació suficient i que abasti totes les característiques contemplades en
la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
 Es lliurarà còpia de documentació relativa a l'acer per a armadures passives.
 Durant el subministrament :
 Les fulles de subministrament de cada partida o remesa.
 Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de

l'acer que hagi emprat el fabricant.

 Les classes tècniques s'especificaran mitjançant codis d'identificació dels tipus d'acer emprats en la

malla mitjançant els corresponents engruiximents o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les
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barres corrugades o els filferros, si escau, haurien de dur gravades les marques d'identificació que
inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant.
 Després del subministrament :
 El certificat de garantia del producte subministrat, signat per persona física amb poder de

representació suficient.


Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :


Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la Direcció Facultativa, una còpia
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan
en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:
 Identificació de l'entitat certificadora.
 Logotip del distintiu de qualitat.
 Identificació del fabricant.
 Abast del certificat.
 Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
 Nombre de certificat.
 Data d'expedició del certificat.





Abans de l'inici del subministrament, la Direcció Facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del
distintiu i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), si
la documentació aportada és suficient per a l'acceptació del producte subministrat o, si escau, quines
comprovacions han d'efectuar-se.

Assajos :


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).



En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la
incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates,
tant de l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.



Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor
de l'encàrrec i, en tot cas, a la Direcció Facultativa.

2.1.3.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


Durant l'emmagatzematge les armadures es protegiran adequadament contra la pluja, i de l'agressivitat de
l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, es conservaran en obra, curosament classificades
segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilitat.



Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra,
s'examinarà l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions
perjudicials. Una lleugera capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva
utilització. No obstant això, no s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després
d'una neteja amb raspall de filferros fins llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial
de la mostra.



En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en
la seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservació o la seva adherència.

2.1.3.2.4. Recomanacions per a el seu ús en obra


Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.



Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt
diferent potencial galvànic.
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Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions
despassivants, com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

2.1.4. Acers per a estructures metàl·liques
2.1.4.1. Acers en perfils laminats o conformats
2.1.4.1.1. Condicions de subministrament


Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions
permanents i els danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys
en els punts de bragat (per on se subjecten per a hissar-los).



Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats
per sobre del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els
components han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.

2.1.4.1.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Per als productes plans :
 Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355

de grau JR queda a elecció del fabricant.
 Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar :
 Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
 El tipus de document de la inspecció.


Per als productes llargs :
 Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355

de grau JR queda a elecció del fabricant.


Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.4.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que
poguessin haver sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a
assegurar-se que segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents
a la corrosió atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionarlos una base uniforme per a l'exposició a la intempèrie.



El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan
es disposi d'aquestes.

2.1.4.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra


El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.

2.1.5. Morters
2.1.5.1. Morters fets en obra
2.1.5.1.1. Condicions de subministrament


El conglomerant (calç o ciment) s'ha de subministrar :


En sacs de paper o plàstic, adequats perquè el seu contingut no pateixi alteració.
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O a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que garanteixin la seva
perfecta conservació.



La sorra s'ha de subministrar a granel, mitjançant instal·lacions especials de transport i emmagatzematge que
garanteixin la seva perfecta conservació.



L'aigua s'ha de subministrar des de la xarxa d'aigua potable.

2.1.5.1.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Si certs tipus de morter necessiten equipaments, procediments o temps de pastat especificats per al pastat
en obra, s'han d'especificar pel fabricant. El temps de pastat s'amida a partir del moment en el qual tots
els components s'han addicionat.



Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.5.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


Els morters han d'estar perfectament protegits de l'aigua i del vent, ja que, si es troben exposats a l'acció
d'aquest últim, la barreja veurà reduït el nombre de fins que la componen, deteriorant les seves
característiques inicials i, per tant, no podrà ser utilitzat. És aconsellable emmagatzemar els morters secs en
sitges.

2.1.5.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra


Per a triar el tipus de morter apropiat es tindrà en compte determinades propietats, com la resistència al gel
i el contingut de sals solubles en les condicions de servei en funció del grau d'exposició i del risc de saturació
d'aigua.



En condicions climatològiques adverses, com pluja, gelada o excessiva calor, es prendran les mesures
oportunes de protecció.



El pastat dels morters es realitzarà preferentment amb mitjans mecànics. La barreja ha de ser batuda fins a
aconseguir la seva uniformitat, amb un temps mínim d'1 minut. Quan el pastat es realitzi a mà, es farà sobre
una plataforma impermeable i neta, realitzant com a mínim tres batudes.



El morter s'utilitzarà en les dues hores posteriors al seu pastat. Si és necessari, durant aquest temps se li podrà
agregar aigua per a compensar la seva pèrdua. Passades les dues hores, el morter que no s'hagi emprat es
rebutjarà.

2.1.5.2. Morter per acabat i lliscat
2.1.5.2.1. Condicions de subministrament


El morter s'ha de subministrar en sacs de 25 o 30 kg.



Els sacs seran de doble fulla de paper amb làmina intermèdia de polietilè.

2.1.5.2.2. Recepció i control




Documentació dels subministraments :


Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials
i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.



Haurien de figurar en l'envàs, en l'albarà de subministrament, en les fitxes tècniques dels fabricants, o bé,
en qualsevol document que acompanyi al producte, la designació o el codi de designació de la
identificació.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :
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La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.5.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


Es podrà conservar fins a 12 mesos des de la data de fabricació amb l'embalatge tancat i en local cobert i
sec.

2.1.5.2.4. Recomanacions per a el seu ús en obra


Es respectaran, per a cada pastat, les proporcions d'aigua indicades. Amb la fi d'evitar variacions de color,
és important que tots els pastats es facin amb la mateixa quantitat d'aigua i de la mateixa forma.



Temperatures d'aplicació compreses entre 5°C i 30°C.



No s'aplicarà amb insolació directa, vent fort o pluja. La pluja i les gelades poden provocar l'aparició de
taques i carbonatacions superficials.



És convenient, una vegada aplicat el morter, humitejar-lo durant les dues primeres setmanes a partir de 24
hores després de la seva aplicació.



Al revestir àrees amb diferents suports, es recomana col·locar malla.

2.1.6. Conglomerants
2.1.6.1. Ciment
2.1.6.1.1. Condicions de subministrament


El ciment es subministra a granel o envasat.



El ciment a granel s'ha de transportar en vehicles, bótes o sistemes similars adequats, amb l'hermetisme,
seguretat i emmagatzematge tals que garanteixin la perfecta conservació del ciment, de manera que el seu
contingut no pateixi alteracions, i que no alterin el medi ambient.



El ciment envasat s'ha de transportar mitjançant palets o plataformes similars, per facilitar tant la seva càrrega
i descàrrega com la seva manipulació, i així permetre millor tracte dels envasos.



El ciment no arribarà a l'obra o altres instal·lacions d'ús excessivament calent. Es recomana que, si la seva
manipulació es realitzarà per mitjans mecànics, la seva temperatura no excedeixi de 70°C, i si es realitza a
mà, no excedeixi de 40°C.



Quan es previngui que pot presentar-se el fenomen de fals enduriment, s'haurà de comprovar, amb
anterioritat a l'ocupació del ciment, que aquest no presenta tendència a experimentar aquest fenomen.

2.1.6.1.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials
i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.



Al lliurament del ciment, ja sigui el ciment expedit a granel o envasat, el subministrador aportarà un albarà
que inclourà, almenys, les següents dades :
 1. Nombre de referència de la comanda.
 2. Nom i adreça del comprador i punt de destinació del ciment.
 3. Identificació del fabricant i de l'empresa subministradora.
 4. Designació normalitzada del ciment subministrat.
 5. Quantitat que es subministra.
 6. En el seu cas, referència a les dades de l'etiquetatge corresponent al marcatge CE.
 7. Data de subministrament.
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 8. Identificació del vehicle que el transporta (matrícula).


Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08).

2.1.6.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


Els ciments a granel s'emmagatzemaran en sitges estanques i s'evitarà, en particular, la seva contaminació
amb altres ciments de tipus o classe de resistència diferent. Les sitges han d'estar protegides de la humitat i
tenir un sistema o mecanisme d'obertura per a la càrrega en condicions adequades des dels vehicles de
transport, sense risc d'alteració del ciment.



En ciments envasats, l'emmagatzematge haurà de realitzar-se sobre palets o plataforma similar, en locals
coberts, ventilats i protegits de les pluges i de l'exposició directa del sol. S'evitaran especialment les ubicacions
en les quals els envasos puguin estar exposats a la humitat, així com les manipulacions durant el seu
emmagatzematge que puguin malmetre l'envàs o la qualitat del ciment.



Les instal·lacions d'emmagatzematge, càrrega i descàrrega del ciment disposaran dels dispositius adequats
per a minimitzar les emissions de pols a l'atmosfera.



Encara en el cas que les condicions de conservació siguin bones, l'emmagatzematge del ciment no ha de
ser molt perllongat, ja que pot meteoritzar-se. L'emmagatzematge màxim aconsellable és de tres mesos, dos
mesos i un mes, respectivament, per a les classes resistents 32,5, 42,5 i 52,5. Si el període d'emmagatzematge
és superior, es comprovarà que les característiques del ciment continuïn sent adequades. Per a això, dintre
dels vint dies anteriors a la seva ocupació, es realitzaran els assajos de determinació de principi i fi
d'enduriment i resistència mecànica inicial a 7 dies (si la classe és 32,5) o 2 dies (per a totes les altres classes)
sobre una mostra representativa del ciment emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut
formar-se.

2.1.6.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra


L'elecció dels diferents tipus de ciment es realitzarà en funció de l'aplicació o ús al que es destinin, les
condicions de posta en obra i la classe d'exposició ambiental del formigó o morter fabricat amb ells.



Les aplicacions considerades són la fabricació de formigons i els morters convencionals, quedant exclosos els
morters especials i els monocapa.



El comportament dels ciments pot ser afectat per les condicions de posta en obra dels productes que els
contenen, entre les quals cap destacar :


Els factors climàtics: temperatura, humitat relativa de l'aire i velocitat del vent.



Els procediments d'execució del formigó o morter: col·locat en obra, prefabricat, projectat, etc.



Les classes d'exposició ambiental.



Els ciments que es vagin a utilitzar en presència de sulfats, haurien de tenir la característica addicional de
resistència a sulfats.



Els ciments haurien de tenir la característica addicional de resistència a l'aigua de mar quan es vagin a
emprar en els ambients marí submergit o de zona de carrera de marees.



En els casos en els quals s'hagi d'emprar àrids susceptibles de produir reaccions àlcali-àrid, s'utilitzaran els
ciments amb un contingut d'alcalins inferior a 0,60% en massa de ciment.



Quan es requereixi l'exigència de blancor, s'utilitzaran els ciments blancs.



Per a fabricar un formigó es recomana utilitzar el ciment de la menor classe de resistència que sigui possible i
compatible amb la resistència mecànica del formigó desitjada.

2.1.7. Materials ceràmics
2.1.7.1. Maons ceràmics per revestir
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Els maons s'han de subministrar empaquetats i sobre palets.



Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre l'absorció de la humitat ambient.



La descàrrega s'ha de realitzar directament en les plantes de l'edifici, situant els palets prop dels pilars de
l'estructura.

2.1.7.1.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials
i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.



Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.7.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.



Els maons no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc.,
provocant en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.



Els maons s'han de conservar empaquetats fins al moment del seu ús, preservant-los d'accions externes que
alterin el seu aspecte.



S'agruparan per partides, tenint en compte el tipus i la classe.



El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa,
evitant frecs entre les peces.



Els maons s'han de tallar sobre la taula de tall, que estarà neta en tot moment i disposarà de doll d'aigua
sobre el disc.



Una vegada tallada correctament la peça, s'ha de netejar la superfície vista, deixant assecar el maó abans
de la seva posta en obra.



Per a evitar que s'embrutin els maons, s'ha de netejar la màquina, especialment cada vegada que es canviï
de color de maó.

2.1.7.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra


Els maons s'han d'humitejar abans de la seva posta en obra.

2.1.7.2. Adhesius per a rajoles ceràmiques
2.1.7.2.1. Condicions de subministrament


Els adhesius s'han de subministrar en sacs de paper paletitzats.

2.1.7.2.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials
i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.



Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.
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2.1.7.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació.



L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat.

2.1.7.2.4. Recomanacions per a el seu ús en obra


Els diferents tipus d'adhesius tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació (condicions
climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és responsable
d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat del lloc de
treball i seleccionar l'adhesiu adequat considerant els possibles riscos.



Col·locar sempre les rajoles sobre l'adhesiu encara fresc, abans que formi una pel·lícula superficial
antiadherent.



Els adhesius s'han d'aplicar amb gruix de capa uniforme amb l'ajuda de planes dentades.

2.1.7.3. Material de beurada per a rajoles ceràmiques
2.1.7.3.1. Condicions de subministrament


El material de beurada s'ha de subministrar en sacs de paper paletitzats.

2.1.7.3.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Aquest material ha d'estar marcat clarament en els embalatges i/o en la documentació tècnica del
producte, com a mínim amb la següent informació :
 Nom el producte.
 Marca del fabricant i lloc d'origen.
 Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge.
 Nombre de la norma i data de publicació.
 Identificació normalitzada del producte.
 Instruccions d'ús (proporcions de barreja, temps de maduració, vida útil, manera d'aplicació, temps

fins la neteja, temps fins a permetre el seu ús, àmbit d'aplicació, etc.).


Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.7.3.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


El temps de conservació és de 12 mesos a partir de la data de fabricació.



L'emmagatzematge es realitzarà en lloc fresc i en el seu envàs original tancat.

2.1.7.3.4. Recomanacions per a el seu ús en obra


Els diferents tipus de materials per a beurada tenen característiques en funció de les propietats d'aplicació
(condicions climatològiques, condicions d'enduriment, etc.) i de les prestacions finals; el fabricant és
responsable d'informar sobre les condicions i l'ús adequat i el prescriptor ha d'avaluar les condicions i estat
del lloc de treball i seleccionar el material de beurada adequat considerant els possibles riscos.



En col·locació en exteriors s'ha de protegir de la pluja i de les gelades durant les primeres 24 hores.

2.1.8. Prefabricats de ciment
2.1.8.1. Blocs de formigó
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Els blocs s'han de subministrar empaquetats i sobre palets, de manera que es garanteixi la seva immobilitat
tant longitudinal com transversal, procurant evitar malmeses en els mateixos.



Els paquets no han de ser totalment hermètics, per a permetre la transpiració de les peces en contacte amb
la humitat ambient.



En cas d'utilitzar cintes o bragues d'acer per la subjecció dels paquets, aquests han de tenir els cantells
protegits per mitjà de cantoneres metàl·liques o de fusta, a fi d'evitar danys en la superfície dels blocs.

2.1.8.1.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials
i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.



Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.8.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


S'han d'apilar sobre superfícies netes, planes, horitzontals i on no es produeixin aportaments d'aigua, ni es
recepcionin altres materials o es realitzin altres treballs de l'obra que els puguin tacar o deteriorar.



Els blocs no han d'estar en contacte amb el terreny, ja que poden absorbir humitat, sals solubles, etc.,
provocant en la posterior posta en obra l'aparició de taques i eflorescències.



El trasllat s'ha de realitzar, sempre que es pugui, amb mitjans mecànics i la seva manipulació ha de ser curosa,
evitant frecs entre les peces.



Quan sigui necessari, les peces s'han de tallar netament amb la maquinària adequada.

2.1.8.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra


S'aconsella que al moment de la posta en obra hagin transcorregut al menys 28 dies des de la data de
fabricació.



Es deu evitar l'ús de blocs secs, que hagin romàs llarg temps al sol i es trobin deshidratats, ja que es provocaria
la deshidratació per absorció del morter de juntes.

2.1.8.2. Voreres de formigó
2.1.8.2.1. Condicions de subministrament


Les voreres s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques, i havent
transcorregut com a mínim set dies des de la seva data de fabricació.

2.1.8.2.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials
i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.



Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.8.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes.
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2.1.9.1. Elements resistents prefabricats de formigó armat per a forjats
2.1.9.1.1. Condicions de subministrament


Els elements prefabricats s'han de recolzar sobre les caixes del camió de manera que no s'introdueixin esforços
en els elements no contemplats en el projecte.



La càrrega haurà d'estar lligada per a evitar moviments indesitjats de la mateixa.



Les peces haurien d'estar separades mitjançant els dispositius adequats per a evitar impactes entre les
mateixes durant el transport.



En el cas que el transport s'efectuï en edats molt primerenques de l'element, haurà d'evitar-se la seva
dessecació durant el mateix.



Per a la seva descàrrega i manipulació en l'obra s'han d'emprar els mitjans de descàrrega adequats a les
dimensions i pes de l'element, cuidant especialment que no es produeixin pèrdues d'alineació o verticalitat
que poguessin produir tensions inadmissibles en el mateix.

2.1.9.1.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials
i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.



Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :




La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).

Inspeccions :


Es recomana que la Direcció Facultativa, directament o mitjançant una entitat de control, efectuï una
inspecció de les instal·lacions de prefabricació.



Si algun element resultés danyat durant el transport, descàrrega i/o manipulació, afectant a la seva
capacitat portant, haurà de rebutjar-se.

2.1.9.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


Les zones d'apilaments seran llocs suficientment grans perquè es permeti la gestió adequada dels mateixos
sense perdre la necessària traçabilitat, alhora que siguin possibles les maniobres de camions o grues, si escau.



Per a evitar el contacte directe amb el sòl, s'apilaran horitzontalment sobre travesses de fusta, que coincidiran
en la mateixa vertical, amb vols no majors de 0,5 m i amb una altura màxima de piles de 1,50 m.



S'evitarà que en la maniobra d'hissat s'originen vols o llums excessives que poden arribar a fissurar l'element,
modificant el seu comportament posterior en servei.



Si escau, les juntes, fixacions, etc., haurien de ser apilades en un magatzem, de manera que no s'alterin les
seves característiques.

2.1.9.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra


El muntatge dels elements prefabricats haurà de ser conforme amb l'establert en el projecte.



En funció del tipus d'element prefabricat, pot ser necessari que el muntatge sigui efectuat per personal
especialitzat i amb la deguda formació.

2.1.10. Aïllants i impermeabilitzants
2.1.10.1. Aïllants conformats en planxes rígides
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Els aïllants s'han de subministrar en forma de panells, envoltats en films plàstics.



Els panells s'agruparan formant palets per al seu millor emmagatzematge i transport.



En cas de desmuntar els palets, els paquets resultants han de transportar-se de forma que no es desplacin
per la caixa del transport.

2.1.10.1.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials
i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.



Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el
fabricant declararà el valor del factor de resistència a la difusió de l'aigua.



Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.10.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


Els palets complerts poden emmagatzemar-se a la intempèrie per un període limitat de temps.



S'apilaran horitzontalment sobre superfícies planes i netes.



Es protegiran de la insolació directa i de l'acció del vent.

2.1.10.1.4. Recomanacions per a el seu ús en obra


Es seguiran les recomanacions d'aplicació i d'ús proporcionades pel fabricant en la seva documentació
tècnica.

2.1.11. Fusteria i manyeria
2.1.11.1. Portes industrials, comercials, de garatge i contraportes
2.1.11.1.1. Condicions de subministrament


Les portes s'han de subministrar protegides, de manera que no s'alterin les seves característiques i s'asseguri la
seva escairada i planitud.

2.1.11.1.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials
i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.



El fabricant haurà de subministrar juntament amb la porta totes les instruccions per a la instal·lació i
muntatge dels diferents elements de la mateixa, comprenent tots els advertiments necessaris sobre els
riscos existents o potencials en el muntatge de la porta o els seus elements. També haurà d'aportar una
llista completa dels elements de la porta que precisin un manteniment regular, amb les instruccions
necessàries per a un correcte manteniment, recanvi, greixatges, estrenyi, freqüència d'inspeccions, etc.



Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.11.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació
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L'emmagatzemen es realitzarà en llocs protegits de pluges, focus d'humitat i impactes.



No han d'estar en contacte amb el terra.

2.1.12. Instal·lacions
2.1.12.1. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC)
2.1.12.1.1. Condicions de subministrament


Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.



Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb
arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris.



Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els
tubs s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m.



S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del
camió.



Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt
dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.



Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició
horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en
aquesta posició.



Els tubs i accessoris s'han de carregar i descarregar amb cura.

2.1.12.1.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:
 Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
 La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o

en codi, i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).


Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera
que siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en
obra



El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el
comportament funcional del tub o accessori.



Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o
accessori.



La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.



Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.



Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.12.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els
embalatges d'origen.



S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.
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S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de
fusta, amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.



Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin
protegits contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems
amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.



Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.



El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialment al rotlle, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en
espiral.



Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i
evitant deixar-los caure sobre una superfície dura.



Quan s'utilitzin mitjans mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen
danys en els tubs. Les eslingues de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en
contacte amb el tub.



S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no
es neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar
l'entrada de brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del
fabricant.



El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

2.1.13. Varis
2.1.13.1. Taulers per a encofrar
2.1.13.1.1. Condicions de subministrament


Els taulers s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera que s'evitin les situacions de risc
per caiguda d'algun element durant el trajecte.



Cada paquet estarà compost per 100 unitats aproximadament.

2.1.13.1.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació:
 Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge.
 Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física.
 Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.



Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :




La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

Inspeccions:


En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:
 Que no hi hagi deformacions tals com bolcament, corbat de cara i corbat de cantell.
 Que cap estigui trencat transversalment, i que els seus extrems longitudinals no tinguin fissures de més

de 50 cm de longitud que travessin tot el grossor del tauler.
 En el seu cas, que tingui el perfil que protegeix els extrems, posat i correctament fixat.
 Que no tinguin forats de diàmetre superior a 4 cm.
 Que el tauler estigui sencer, és a dir, que no li falti cap taula o tros al mateix.
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2.1.13.1.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

2.1.13.2. Sotaponts, portasotaponts i basculants.
2.1.13.2.1. Condicions de subministrament


Els sotaponts, portasotaponts i basculants s'han de transportar convenientment empaquetats, de tal manera
que s'evitin les situacions de risc per caiguda d'algun element durant el trajecte.



Els sotaponts i portasotaponts s'han de transportar en paquets amb forma de cilindres d'aproximadament un
metre de diàmetre.



Els basculants s'han de transportar en els mateixos palets en que es subministrament.

2.1.13.2.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


El subministrador facilitarà la documentació que es relaciona a continuació:
 Documents d'origen, fulla de subministrament i etiquetatge.
 Certificat de garantia del fabricador, signat per persona física.
 Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.



Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :




La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

Inspeccions :


En cada subministrament d'aquest material que arribi a l'obra s'ha de controlar com a mínim:
 La rectitud, planitud i absència d'esquerdes en els diferents elements metàl·lics.
 Verificació de les dimensions de la peça.
 L'estat i acabat de les soldadures.
 L'homogeneïtat de l'acabat final de protecció (pintura), verificant-ne l'adherència de la mateixa amb

rasqueta.
 En cas de sotaponts i portasotaponts, també s'ha de controlar:
 Que no hi hagi deformacions longitudinals superiors a 2 cm, ni abonyegaments importants, ni falta

d'elements.
 Que no tinguin taques d'òxid generalitzades.
 En cas de basculants, s'ha de controlar també :
 Que no estiguin doblegats, ni tinguin abonyegaments o esquerdes importants.
 Que tinguin dos taps de plàstic i els llistons de fusta fixats.
 Que el passador estigui en bon estat i que al tancar-lo faci topall amb el cos del basculant.

2.1.13.2.3. Conservació, emmagatzematge i manipulació


L'emmagatzematge es realitzarà de manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

2.1.13.3. Equips de protecció individual
2.1.13.3.1. Condicions de subministre
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L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre els
treballadors.

2.1.13.3.2. Recepció i control


Documentació dels subministraments :


Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials
i ha estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.



Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica :



Assajos :


La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la
normativa vigent.

2.1.13.3.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació


La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la reparació dels equips quan
s'escaigui, s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant.

2.1.13.3.4. Recomenacions per a el seu ús en obra


Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han d'utilitzar per als usos previstos.



Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies exigissin
la utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessàries perquè això no origini
cap problema de salut o d'higiene als diferents usuaris.



Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el
qual s'hagi de portar, es determinaran en funció de :


La gravetat del risc.



El temps o freqüència d'exposició al risc.



Les prestacions del propi equip.



Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar.

2.2. Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents
apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els
diversos components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la
nomenclatura específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà
comprovat en obra.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el Director de l'Execució de l'Obra
haurà rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent
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pel tècnic redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del Director de l'Execució de
l'Obra de tots els materials que constitueixen la unitat d'obra.
Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions
ambientals de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.
DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que
poden servir de suport a la nova unitat d'obra.
AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs
d'execució de la unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures
protectores.
DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al Director de l'Execució de l'Obra d'una sèrie de documents
per part del Contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per
realitzar cert tipus de treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un
Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o
per empreses especialitzades i qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les
condicions que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.
FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.
CONDICIONS D'ACABAMENT
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada
unitat d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.
Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el Contractista retirarà els
mitjans auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de
materials i altres residus originats per les operacions realitzades per a executar la unitat d'obra, sent tots ells
classificats, carregats i transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o
transferència.
PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi Contractista o
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.
Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria
la seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent
capítol X de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).
Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la
unitat d'obra el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de
qualitat i obtinguda l'acceptació final per part del Director d'Execució de l'Obra.
L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes
que estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del Contractista, entenent que aquest
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renúncia a tal dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el
Director d'Execució de l'Obra consigni.
Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions
pel que fa a l'Execució per Unitat d'Obra.
Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials,
maquinària, mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests
conceptes, així com quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com
indemnitzacions per danys a tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així
com de les operacions necessàries per a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel
procés d'execució de les obres com per les instal·lacions auxiliars.
Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites
en el procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos,
butlletins, llicències, taxes o similars.
No s'abonarà al Contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les
modificacions autoritzades per la Direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució
de l'obra a les seves dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la Direcció
facultativa per a resoldre qualsevol defecte d'execució.
TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.
CONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a
això, la forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge
d'esponjament mig que procedeixi, en funció de les característiques del terreny.
Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el
procés de compactació.
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat
amb majors dimensions.
FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions
teòriques especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó
hagués quedat amb majors dimensions.
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat
amb majors dimensions.
ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals
haguessin quedat amb majors dimensions.
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals
que, segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.
ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara
exterior dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o
passos de forjats que tinguin una superfície major de X m².
En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o
encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de
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forjat s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega
comuna.
En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat,
amb el mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.
ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.
FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:
Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no
deduir cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació
de queixals en brancals i llindes.
Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al
mesurament la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.
Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície
de tots els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els
materials que formen llindes, brancals i escopidors.
Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra.
En cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a
l'amidar la fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.
En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin
en una o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament
de les unitats d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades
de regularització.
INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si
escau, els trams ocupats per peces especials.
REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major
superfície, es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà
inclosa l'execució de queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran
objecte de descompte, sigui com sigui la seva dimensió.

2.2.1. Demolicions
Unitat d'obra 0118: Desmuntatge d'escala de piscina i elements de subjecció, amb mitjans manuals, i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge d'escala de piscina i elements de subjecció, amb mitjans manuals. Inclús p/p de neteja, aplec,
retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Reparació de la superfície de
recolzament. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0119: Desmuntatge de cadira elevadora de piscina amb escala incorporada i elements de
subjecció, amb mitjans manuals, i càrrega manual de material desmuntat sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de cadira elevadora de piscina amb escala incorporada i elements de subjecció, amb mitjans
manuals. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Reparació de la superfície de
recolzament. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0120: Desmuntatge de papelera de polietilè, amb mitjans manuals, i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de papelera de polietilè, amb mitjans manuals. Inclús p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Reparació de la superfície de
recolzament. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0111: Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima,
amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor.
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Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades.
L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues i es verificarà l'estabilitat de
la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.
DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element amb retroexcavadora amb martell trencador. Tall de les armadures amb equip
d'oxitall. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta
d'enderrocs.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre no se substitueixi l'element objecte de la demolició per altre element estructural, i s'hagi produït la seva
consolidació definitiva, es conservaran els estintolaments i apuntalaments utilitzats per a assegurar l'estabilitat
de la resta de l'estructura.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre els perfils aixecats abans de començar
l'enderroc i els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel director d'Execució de l'obra, segons especificacions de
Projecte.

Unitat d'obra 0112: Demolició de sabata de formigó en massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de sabata de formigó en massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb retroexcavadora amb
martell picador. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
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Execució:
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades.
L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues i es verificarà l'estabilitat de
la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.
DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element amb retroexcavadora amb martell trencador. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta
d'enderrocs.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre no se substitueixi l'element objecte de la demolició per altre element estructural, i s'hagi produït la seva
consolidació definitiva, es conservaran els estintolaments i apuntalaments utilitzats per a assegurar l'estabilitat
de la resta de l'estructura.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat, amidat com diferència entre els perfils aixecats abans de començar
l'enderroc i els aixecats al finalitzar-lo, aprovats pel director d'Execució de l'obra, segons especificacions de
Projecte.

Unitat d'obra 0125: Demolició d'escala metàl·lica, formada per peces simples de perfils laminats, escalons i
barana d'acer, amb equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició d'escala metàl·lica, formada per peces simples de perfils laminats, esglaons i barana d'acer, amb
equip de oxitall. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades.
L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o moments, i es verificarà
l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament apuntalats.
S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies
subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i
apuntalaments necessaris.
S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en
relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics
o edificis confrontants.
Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de
demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.
DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element amb equip de oxitall. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre
camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta
d'enderrocs.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball,
es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà, en veritable magnitud, la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0114: Demolició de mur de maçoneria ordinària a dos caras vistes de pedra calcària, amb morter,
amb martell pneumàtic i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de mur de maçoneria ordinària a dos caras vistes de pedra calcària, amb morter, amb martell
pneumàtic. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades.
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L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o empentes de terres, i es
verificarà l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament
apuntalats.
S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies
subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i
apuntalaments necessaris.
S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en
relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics
o edificis confrontants.
Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de
demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.
DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta
d'enderrocs.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball,
es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0115: Demolició de mur de fàbrica de marès, amb martell pneumàtic i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de mur de fàbrica de marès, amb martell pneumàtic. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades.
L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o empentes de terres, i es
verificarà l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament
apuntalats.
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S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies
subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i
apuntalaments necessaris.
S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en
relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics
o edificis confrontants.
Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de
demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.
DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta
d'enderrocs.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball,
es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0110: Demolició de mur de fàbrica revestida de bloc de formigó buit amb martell pneumàtic, i
càrrega manual de runa a camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de mur de fàbrica revestida de bloc de formigó buit, amb martell pneumàtic. Fins i tot p/p de
demolició dels seus revestiments (guix, morter, etc.), neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Les zones a demolir hauràn estat identificades i marcades.
L'element objecte de la demolició no estarà sotmès a l'acció de càrregues o empentes de terres, i es
verificarà l'estabilitat de la resta de l'estructura i elements del seu entorn, que estaran degudament
apuntalats.
S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies
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subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i
apuntalaments necessaris.
S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en
relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics
o edificis confrontants.
Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de
demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.
DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició del mur de fàbrica i els seus revestiments amb martell pneumàtic compressor. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta
d'enderrocs.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball,
es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0109: Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de
oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de mur de formigó armat amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip d'oxitall. Fins i tot p/p de
neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es verificarà que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials
combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratització o desinfecció en cas que
fos necessari.
S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies
subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i
apuntalaments necessaris.
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S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en
relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics
o edificis confrontants.
Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de
demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.
DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'element amb martell pneumàtic. Cort de les armadures amb equip d'oxitall.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta
d'enderrocs.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball,
es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum realment enderrocat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0113: Demolició de llosa massissa de formigó armat de fins a 20 cm de cantell total, amb mitjans
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de llosa massissa de formigó armat de fins a 20 cm de cantell total, amb mitjans manuals, martell
pneumàtic i equip de oxitall, previ aixecat del paviment i la seva base (no inclòs en aquest preu). Fins i tot p/p
de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es verificarà que sobre l'element a demolir no hi ha emmagatzemats ni mobiliari utilitzable ni materials
combustibles, explosius o perillosos; i que s'ha procedit a la seva desratització o desinfecció en cas que
fos necessari.
S'hauran d'haver conclòs totes aquelles actuacions prèvies previstes en el Projecte d'Enderrocament
corresponent: mesures de seguretat, anul·lació i neutralització per part de les companyies
subministradores de les connexions de servei d'instal·lacions, treballs de camp i assaigs, estintolament i
apuntalaments necessaris.
S'hauran pres les mesures de protecció indicades en el corresponent Estudi de Seguretat i Salut, tant en
relació amb els operaris encarregats de la demolició com amb terceres persones, vials, elements públics
o edificis confrontants.
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Es disposarà en obra dels mitjans necessaris per a evitar la formació de pols durant els treballs de
demolició i dels sistemes d'extinció d'incendis adequats.
DEL CONTRACTISTA
Haurà rebut per escrit l'aprovació, per part del Director d'Execució de l'obra del seu programa de treball,
conforme al Projecte d'Enderrocament.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de la superfície de forjat a demolir. Demolició del forjat amb martell pneumàtic. Tall de les
armadures amb equip d'oxitall. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de deixalles sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
No quedaran parts inestables de l'element desmantellat parcialment, i la zona de treball estarà neta
d'enderrocs.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Mentre se segueixin realitzant els treballs de rehabilitació i no s'hagi consolidat definitivament la zona de treball,
es conservaran els estintolaments i apuntalaments previstos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0116: Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en balcó o terrassa
de façana i fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura,
elements de fixació i accessoris, situada en balcó o terrassa de façana i fixada mitjançant rebut en obra de
fàbrica, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha desmuntat qualsevol element subjecte a la protecció que es va a desmuntar.
Es comprovarà que els elements a desmuntar no estan sotmesos a càrregues transmeses per elements
estructurals.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
FASES D'EXECUCIÓ
Desmuntatge dels elements. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre
camió o contenidor.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0117: Aixecat de tancament de marcs d'acer galvanitzat i reixa electrosoldada, situat sobre mur
de tancament, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aixecat amb mitjans manuals i equip d'oxitall, de tancament de marcs d'acer galvanitzat i reixa electrosoldada,
elements de fixació i accessoris, situat sobre mur de tancament, sense deteriorar els elements constructius als
quals està subjecta. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha desmuntat qualsevol element subjecte a la protecció que es va a desmuntar.
Es comprovarà que els elements a desmuntar no estan sotmesos a càrregues transmeses per elements
estructurals.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
FASES D'EXECUCIÓ
Desmuntatge dels elements. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i apilament del
material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material desmuntat i les restes d'obra sobre
camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0121: Desmuntatge de fanal vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de fanal vertical, elements de fixació i accessoris, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals està subjecte. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei.
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Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0122: Desmuntatge de dutxa vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de dutxa vertical, elements de fixació i accessoris, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals està subjecte. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei.
FASES D'EXECUCIÓ
Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0123: Desmuntatge de trampa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de trampa metàl·lica, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega del material desmuntat sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0124: Desmuntatge de porta o reixa metàl·lica i ferraments, amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor.
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Desmuntatge de porta o reixa metàl·lica i ferraments, amb mitjans manuals. Fins i tot p/p de neteja, aplec,
retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Desmuntatge dels elements. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega del material desmuntat sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0108: Demolició d'enrajolat de gres i picat del material d'unió adherit al suport, amb martell
elèctric, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició d'enrajolat de gres i picat del material d'unió adherit al suport sense incloure la demolició de la base
suport, amb martell elèctric. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició de l'enrajolat amb martell elèctric. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0106: Demolició d'esgraonat de formigó i del seu revestiment de formigó prefabricat, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició d'esgraonat de formigó i del seu revestiment de formigó prefabricat, amb martell pneumàtic,
eliminant-lo totalment sense deteriorar la superfície de la llosa d'escala, que quedarà al descobert. Fins i tot p/p
de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'estat de la volta o llosa d'escala.
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Demolició de l'esgraonat i el seu revestiment. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0101: Demolició de paviment exterior de llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de paviment exterior de llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell picador, sense
incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0102: Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, sense incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
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FASES D'EXECUCIÓ
Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0103: Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic, sense
incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició del paviment amb martell pneumàtic. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.
Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0104: Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, sense incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i càrrega
mecànica de runa sobre camió o contenidor.
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Execució:
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0105: Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant retroexcavadora
amb martell picador, sense incloure la demolició de la base suport. Fins i tot p/p de neteja, aplec, retirada i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició del paviment amb retroexcavadora amb martell destrossador. Fragmentació dels enderrocs
en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra 0107: Demolició de vorada sobre base de formigó amb martell pneumàtic i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de vorada sobre base de formigó amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius
contigus. Inclús p/p de neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Demolició dels elements amb martell pneumàtic. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

2.2.2. Acondicionament del terreny
Unitat d'obra 0201: Talat d'arbre, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Talat d'arbre, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra. Inclús extracció de soca i arrels amb
posterior reblert i compactació del buit amb terra de la pròpia excavació, trossejat de branques, tronc i arrels,
retirada de restes i deixalles, i càrrega a camió, sense incloure transport a abocador autoritzat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Inspecció ocular del terreny.
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.
DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de
les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com
les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Tall del tronc de l'arbre prop de la base. Extracció de la soca i les arrels. Trossejat del tronc, les branques
i les arrels. Reblert i compactació del buit amb terra de la pròpia excavació. Retirada de restes i deixalles.
Càrrega a camió.
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La superfície del terreny quedarà neta.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1703: Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb material de la pròpia
excavació, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de terraplè a cel obert per a fonament de terraplè, mitjançant l'estesa en tongades d'espessor no
superior a 30 cm de material de la pròpia excavació, que compleix els requisits exposats en l'art. 330.3.1 del PG3 i posterior compactació amb mitjans mecànics fins a assolir una densidad seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu), i això
quantes vegades sigui necessari, fins aconseguir la cota de subrasant. Inclús càrrega, transport i descàrrega a
peu de tall del material i humidificació del mateix.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els perfils dels plànols topogràfics de Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà,
entre d'altres dades: característiques del terreny que s'utilitzarà en terraplens i del terreny de base de
suport d'aquests, fins un mínim de dos metres per sota la capa vegetal, cota del nivell freàtic i corrents
d'aigua subalvis.
DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de
les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com
les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Traçat dels cantells de la base del
terraplenament. Excavació de la capa vegetal de la base i preparació de la superfície de suport.
Càrrega, transport i estès per tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació per tongades. Estripat de paviment, allisada, reperfilat i formació de pendents.
Càrrega a camió.
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La superfície de l'esplanada quedarà neta, amb la rasant especificada i amb el grau de compactació
adequat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es mantindran protegits contra l'erosió les vores ataluzados, cuidant que la vegetació plantada no s'assequi, i
s'evitarà l'acumulació d'aigua en la seva coronació, netejant els desguassos i canaletes quan estiguin obstruïts.
Es tallarà l'aigua quan es produeixi una fugida al costat d'un talús del terraplè. No es concentraran càrregues
excessives al costat de la part superior de les vores atalussats ni es modificarà la geometria del talús soscavant
en el seu peu o coronació. Quan s'observin esquerdes paral·leles a la vora del talús es consultarà a la Direcció
facultativa, que dictaminarà la seva importància i, si escau, la solució a adoptar. Els talussos exposats a erosió
potencial es protegiran adequadament per a garantir la seva estabilitat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el volum de reblert sobre els perfils transversals del terreny realment executats, compactats i acabats
segons especificacions de Projecte, sempre que els seients mitjos del fonament a causa de la seva
compressibilitat siguin inferiors al dos per cent de l'altura mitja del farcit tipus terraplè. En cas contrari, podrà
abonar-se l'excés de volum de reblert, sempre que aquest seient del fonament hagi estat comprovat
mitjançant la instrumentació adequada, la instal·lació de la qual i el cost correrà a càrrec del Contractista. No
seran d'abonament els reblerts que fossin necessaris per a restituir l'esplanació a les cotes projectades a causa
de un excés d'excavació o qualsevol altre cas d'execució incorrecta imputable al Contractista, ni l'escreix no
previst en aquest Projecte, estant el Contractista obligat a corregir al seu càrrec aquests defectes sense dret a
percepció addicional alguna.

Unitat d'obra 0202: Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat en terra de grava solta, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de terres a cel obert per a formació de soterranis de fins a 2 m de profunditat, que en tot el seu
perímetre quedin per sota de la rasant natural, en terra de grava solta, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir
la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, formació de rampa provisional
per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior retirada, repassat de paraments i fons
d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà,
entre d'altres dades: pla altimètric de la zona, cota del nivell freàtic i tipus de terreny que s'excavarà a
efecte de la seva traballibilitat.
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats pel buidat, als quals es
refereixen totes les lectures de cotes de nivell i desplazaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 105 de 264

5EACF5EF13B5B9497DB789EBCB4FA8F19F866A09

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es puguin
veure afectades pel buidat.
DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de
les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com
les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.
Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de
fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat dels corts de terres,
talussos i edificacions pròximes.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües
de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les característiques geomètriques
romanen inamovibles.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Unitat d'obra 0203: Excavació de soterranis de més de 2 m de profunditat en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de terres a cel obert per a formació de soterranis de més de 2 m de profunditat, que en tot el seu
perímetre quedin per sota de la rasant natural, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a
aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, formació de
rampa provisional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior retirada, repassat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega
a camió.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà,
entre d'altres dades: pla altimètric de la zona, cota del nivell freàtic i tipus de terreny que s'excavarà a
efecte de la seva traballibilitat.
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats pel buidat, als quals es
refereixen totes les lectures de cotes de nivell i desplazaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es puguin
veure afectades pel buidat.
DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de
les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com
les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.
Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de
fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat dels corts de terres,
talussos i edificacions pròximes.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües
de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les característiques geomètriques
romanen inamovibles.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Unitat d'obra 0204: Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de terres a cel obert per a formació de soterranis de fins a 2 m de profunditat, que en tot el seu
perímetre quedin per sota de la rasant natural, en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a
aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús transport de la maquinària, formació de
rampa provisional per a accés de la maquinària al fons de l'excavació i la seva posterior retirada, repassat de
paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega
a camió.
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Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà,
entre d'altres dades: pla altimètric de la zona, cota del nivell freàtic i tipus de terreny que s'excavarà a
efecte de la seva traballibilitat.
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats pel buidat, als quals es
refereixen totes les lectures de cotes de nivell i desplazaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es puguin
veure afectades pel buidat.
DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de
les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com
les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.
Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de
fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'excavació quedarà neta i als nivells previstos, complint-se les exigències d'estabilitat dels corts de terres,
talussos i edificacions pròximes.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües
de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les característiques geomètriques
romanen inamovibles.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Unitat d'obra 0205: Excavació en rases per fonamentacions en terra de grava solta, amb mitjans manuals,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 108 de 264

5EACF5EF13B5B9497DB789EBCB4FA8F19F866A09

Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra de grava solta, amb mitjans manuals, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte.
Inclús transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà,
entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals es
referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny.
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden
veures afectades per les excavacions.
DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de
les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com
les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.
Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra,
per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de
fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües
de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques
romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es
conservaran les entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació
del Director d'Execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
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imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Unitat d'obra 0206: Excavació en rases per fonamentacions en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en
terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte.
Inclús transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de
l'excavació, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà,
entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals es
referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny.
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden
veures afectades per les excavacions.
DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de
les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com
les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.
Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra,
per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de
fons i laterals a ma, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.
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Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües
de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques
romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es
conservaran les entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació
del Director d'Execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Unitat d'obra 0207: Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de terres a cel obert per a formació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en terra
d'argila semidura, amb mitjans manuals, fins a aconseguir la cota de profunditat indicada en el Projecte. Inclús
transport de la maquinària, repassat de paraments i fons d'excavació, extracció de terres fora de l'excavació,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.
Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi
geotècnic del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà,
entre d'altres dades: tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.
Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que puguin veures afectats per la excavació, als quals es
referiràn totes les lectures de cotes de nivell i desplazamentos horitzontals i verticals dels punts del terreny.
Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que poden
veures afectades per les excavacions.
DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de
les corresponents companyies s ubministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com
les distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.
Notificarà al Director d'Execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.
En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al Director d'Execució de l'obra,
per a la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.
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FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i
extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de
fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües
de vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques
romanen inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es
conservaran les entibaciones realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació
del Director d'Execució de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini. S'agafaràn les mesures
necessàries per impedir la degradació del fons de l'excavació en front a l'acció de les pluges o altres agents
meteorològics, en l'interval de temps que es mesuri entre l'excavació i la finalització dels treballs de col·locació
d'instal·lacions i posterior replè de les rases.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap
tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé
al que unilateralment determini el Director d'Execució de l'obra.

Unitat d'obra 0208: Base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb graveta 20/30 mm, i compactació al
95% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb graveta de 20 a 30 mm de diàmetre; i
compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a
assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Fins i tot càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a
utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície a replanar està neta, presenta un aspecte cohesiu i manca de llentions.
AMBIENTALS
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada tongada. Compactació.
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Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per
materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Unitat d'obra 0209: Reblert en extradós de mur de formigó, amb graveta 20/30 mm, i compactació al 95% del
Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de reblert amb graveta de 20 a 30 mm de diàmetre, en extradós de mur de formigó; i compactació
en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat manual, fins a assolir una
densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE
103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de tall dels àrids a utilitzar
en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que han finalitzat, en el seu cas, els treballs d'impermeabilització i/o drenatge del
extradós del mur, i que aquest ha adquirid la resistència adequada.
AMBIENTALS
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada tongada. Compactació.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per
materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
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Unitat d'obra 0210: Reblert en extradós de mur de formigó, amb terra de la pròpia excavació, i compactació al
95% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de reblert amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, en extradós de mur de
formigó; i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb picó vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501 (assaig no inclòs en aquest preu). Inclús càrrega, transport i descàrrega a peu de
tall dels àrids a utilitzar en els treballs de reblert i humectació dels mateixos.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que han finalitzat, en el seu cas, els treballs d'impermeabilització i/o drenatge del
extradós del mur, i que aquest ha adquirid la resistència adequada.
AMBIENTALS
Es comprovarà que la temperatura ambient no sigui inferior a 2°C a l'ombra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades
d'espessor uniforme. Humidificació o dessecació de cada tongada. Compactació.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les terres o àrids de farciment hauran arribat a el grau de compactació adequat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les terres o àrids utilitzats com material de farciment quedaran protegits de la possible contaminació per
materials estranys o per aigua de pluja, així com del pas de vehicles.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Unitat d'obra 0306: Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat
en central, i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 sobre separadors homologats.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, sense tractament de la seva superfície;
recolzada sobre capa base existent (no inclosa en aquest preu). Inclús p/p de preparació de la superfície de
recolzament del formigó, estès i vibrat del formigó mitjançant regla vibrant, formació de junts de construcció i
col·locació d'un panell de poliestirè expandit de 2 cm d'espessor, al voltant de qualsevol element que
interrompi la sola, com pilars i murs, per a l'execució de juntes de retracció; embroquetat o connexió dels
elements exteriors (cèrcols d'arquetes, boneres, caixes sifòniques, etc.) de les xarxes d'instal·lacions executades
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sota la solera; i serrat de les juntes de retracció, per mitjans mecànics, amb una profunditat de 1/3 de l'espessor
de la solera.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície base presenta una planitut adequada, compleix els valors resistents
tinguts en compte en la hipòtesi de càlcul, i no té flonjalls, embalums ni materials sensibles a les gelades.
El nivell freàtic no originarà sobre-empenta.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir
la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat
dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Preparació de la superfície de recolzament del formigó, comprovant la densitat i les rasants. Replanteig
dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Abocament i compactació del
formigó. Curat del formigó. Serradura de juntes de retracció.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície de la solera complirà les exigències de planitud i resistència, i es deixarà a l'espera del
paviment.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el formigó fresc en front de pluges, gelades i temperatures altes. No es superaran les càrregues
previstes.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície
ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

2.2.3. Fonamentacions
Unitat d'obra 0301: Capa de formigó de neteja HL-150/P/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, de
10 cm d'espessor.
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Formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de
formigó HL-150/P/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- CTE. DB HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada sobre la superfície teòrica de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà, visualment o mitjançant les proves que es considerin oportunes, que el terreny de suport
d'aquesta es correspon amb les previsions del Projecte.
El resultat de tal inspecció, definint la profunditat de la fonamentació de cadascun dels suports de l'obra,
la seva forma i dimensions, i el tipus i consistència del terreny, s'incorporarà a la documentació final
d'obra.
En particular, s'ha de comprovar que el nivell de suport de la fonamentació s'ajusta al previst i,
apreciablement, l'estratigrafia coincideix amb l'estimada en l'estudi geotècnic; que el nivell freàtic i les
condicions hidrogeològiques s'ajusten a les previstes; que el terreny presenta, apreciablement, una
resistència i una humitat similars a la suposada en l'estudi geotècnic; que no es detecten defectes
evidents tals com coves, falles, galeries, pous, etc.
I, finalment, que no es detecten corrents subterrànies que puguin produir soscavació o arrossegaments.
Una vegada realitzades aquestes comprovacions, es confirmarà l'existència dels elements enterrats de
la instal·lació de posta a terra, i que el plànol de suport del terreny és horitzontal i presenta una superfície
neta.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir
la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat
dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronación i enrasament del formigó.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície quedarà horitzontal i plana.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície teòrica executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes
o altres elements d'unió.
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Unitat d'obra 0302: Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons de fusta,
amortitzables en 15 usos per a llosa de fonamentació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació, format per taulons de
fusta, amortitzables en 15 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Fins i tot p/p d'elements de
sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i aplicació de líquid desencofrant.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Abans de procedir a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan no només
obertes, sinó en les condicions que convingui a les característiques i dimensions de l'encofrat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del
sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació
de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les superfícies que vagin a quedar vistes no presentaran imperfeccions.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions
de Projecte.

Unitat d'obra 0303: Llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat
en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 52,6 kg/m³; acabat superficial llis
mitjançant regla vibrant, sense incloure encofrat.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment
adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de
les armadures.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 52,6 kg/m³;
acabat superficial llis mitjançant regla vibrant; sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p de reforços,
plecs, encontres, arrancades i esperes en murs escales i rampes, canvis de nivell, malla metàl·lica de filferro en
talls de formigonat, formació de fossa d'ascensor, elaboració i muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la
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seva col·locació en obra, separadors, col·locació i fixació de col·lectors de sanejament en llosa, vibratge del
formigó amb regle vibrant i formació de juntes de construção.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport
horitzontal i una superfície neta.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir
la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat
dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la llosa i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en la mateixa.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
xarxes d'instal·lacions projectades. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es deixarà la superfície de formigó preparada per a la realització de junts de retracció i es protegirà la superfície
acabada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.
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Unitat d'obra 0304: Llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 76,75 kg/m³; acabat superficial llis
mitjançant regla vibrant, sense incloure encofrat.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment
adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de
les armadures.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 76,75 kg/m³;
acabat superficial llis mitjançant regla vibrant; sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p de reforços,
plecs, encontres, arrancades i esperes en murs escales i rampes, canvis de nivell, malla metàl·lica de filferro en
talls de formigonat, formació de fossa d'ascensor, elaboració i muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la
seva col·locació en obra, separadors, col·locació i fixació de col·lectors de sanejament en llosa, vibratge del
formigó amb regle vibrant i formació de juntes de construção.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport
horitzontal i una superfície neta.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir
la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat
dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de la llosa i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en la mateixa.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
xarxes d'instal·lacions projectades. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de
fonaments. Curat del formigó.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny.
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Es deixarà la superfície de formigó preparada per a la realització de junts de retracció i es protegirà la superfície
acabada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

Unitat d'obra 0403: Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons de fusta,
amortitzables en 15 usos per a llosa de fonamentació.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Muntatge de sistema d'encofrat recuperable de fusta, per a llosa de fonamentació, format per taulons de
fusta, amortitzables en 15 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Fins i tot p/p d'elements de
sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i aplicació de líquid desencofrant.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Abans de procedir a l'execució dels encofrats cal assegurar-se que les excavacions estan no només
obertes, sinó en les condicions que convingui a les característiques i dimensions de l'encofrat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del
sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació
de l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les superfícies que vagin a quedar vistes no presentaran imperfeccions.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions
de Projecte.

Unitat d'obra 0305: Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada amb formigó HA30/P/20/IV fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 84,5 kg/m³,
sense incloure encofrat.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment
adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de
les armadures.

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
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Formació de sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada en excavació prèvia, amb
formigó HA-30/P/20/IV fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 84,5 kg/m³, sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració de la
ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, separadors, i armadures d'espera dels pilars o altres elements.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport
horitzontal i una superfície neta.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir
la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat
dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de les bigues i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Col·locació de separadors i fixació de les armadures. Abocament i compactació del formigó. Coronació
i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense
imperfeccions.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegiran i senyalitzaran les armadures d'espera.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.
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Unitat d'obra 0404: Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/P/20/I
fabricat en central i abocament amb cubilot, sense incloure encofrat.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment
adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/P/20/I fabricat en
central i abocament amb cubilot, sense incloure l'encofrat en aquest preu.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:
- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport
horitzontal i una superfície neta.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir
la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat
dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les mateixes.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues al terreny. La superfície quedarà sense
imperfeccions.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, entre cares interiors d'arquetes o altres
elements d'unió.

2.2.4. Estructures
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Unitat d'obra 0501: Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 200x200 mm i espessor 10 mm, amb 4
perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 30 cm de longitud total.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, de 200x200 mm i
gruix 10 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 30 cm de
longitud total. Treballat i muntat en taller. Fins i tot p/p de trepant central, preparació de vores, bisellat al voltant
del trepant per a millorar la unió del pern a la cara superior de la placa, soldadures, talls, platines, peces
especials, escapçadures i reparació en obra de quants desperfectes s'originin per raons de transport,
manipulació o muntatge.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución
de estructuras de acero.
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de
l'estructura, basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els
soldadors que intervinguin en la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional
de la placa. Aplomat i anivellació.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La posició de la placa serà correcta i estarà lligada amb la fonamentació. L'acabat superficial serà
l'adequat per al posterior tractamento de protecció.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra 0502: Acer S275JR en pilars, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions soldades.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples
de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB ou HEM, per pilars, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat en taller,
amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues mans
d'emprimació amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que han
de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p de
preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, plaques d'arrencada i transició de pilar inferior a
superior, morter sense retracció per a ataconat de plaques, escapçadures i reparació en obra de quants
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de
superfícies i emprimació.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución
de estructuras de acero.
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de
l'estructura, basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els
soldadors que intervinguin en la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional
del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al
posterior tractamento de protecció.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra 0503: Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN,
IPE, UPN, HEA, HEB o HEM amb unions soldades.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples
de les sèries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, per bigues i corretges, mitjançant unions soldades. Treballat i muntat
en taller, amb preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i aplicació posterior de dues
mans d'emprimació amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 30 microns per ma, excepte en la zona en que
han de realitzar-se soldadures en obra, en una distancia de 100 mm des de la vora de la soldadura. Inclús p/p
de preparació de cantells, soldadures, talls, peces especials, escapçadures i reparació en obra de quants
desperfectes s'originin per raons de transport, manipulació o muntatge, amb el mateix grau de preparació de
superfícies i emprimació.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución
de estructuras de acero.
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS
No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al Director d'Execució de l'obra, el programa de muntatge de
l'estructura, basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els
soldadors que intervinguin en la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional
de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions. Reparació de defectes superficials.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al
posterior tractamento de protecció.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats
realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0405: Llosa d'escala de formigó armat, e=15 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat
en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 24 kg/m²; Muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir a la seva cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m
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d'altura lliure, format per superfície encofrant de taulers de fusta de pi, estructura suport horitzontal de taulers
de fusta de pi i estructura suport vertical de puntals metàl·lics; amortitzables els taulons de la superfície
encofrant en 10 usos, els taulons de l'estructura suport en 10 usos i els puntals en 150 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de llosa d'escala de formigó armat de 15 cm d'espessor; realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de
24 kg/m²; Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir a la seva
cara inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per: superfície encofrant de taulers de fusta
de pi, amortitzables en 10 usos, estructura suport horitzontal de taulers de fusta de pi, amortitzables en 10 usos i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos. Inclús p/p de replanteig, elaboració
de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller d'obra i muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra, separadors, elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a l'estabilitat
de l'encofrat i aplicació de líquid desencofrant.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:
- NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.
Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada pel seu intradós en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir
la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat
dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i marcat de nivells de plantes i reblerts. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les
armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà, pel intradós, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0407: Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 90 kg/m³; muntatge i desmuntatge del
sistema d'encofrat de fusta.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en central,
i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 90 kg/m³; muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat continu amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta
tractada reforçada amb barnilles i perfils.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:
- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.
Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
S'hauran assenyalat els nivells de la planta a realitzar sobre els pilars ja realitzats.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir
la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat
dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Desmuntatge del sistema
d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0408: Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 20 cm, realitzada amb formigó HA30/P/20/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 27 kg/m²;
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense incloure
repercussió de pilars.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de llosa massissa de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 20
cm, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080
B 500 S, amb una quantia aproximada de 27 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu
amb puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb barnilles i perfils. Inclús
p/p de nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits. Sense incloure repercussió de pilars.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m².
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir
la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat
dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la
planta sobre l'encofrat. Col·locació d'armadures amb separadors homologats. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La llosa serà monolítica i transmetrà correctament les càrregues. La superfície quedarà uniforme i sense
irregularitats.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols del perímetre, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m².

Unitat d'obra 0409: Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell
25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó HA-30/B/12/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, volum total
de formigó 0,098 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia total de 1,85 kg/m², sobre sistema
d'encofrat parcial; bigueta pretensada; revoltó de formigó model Hourdis, 60x20x20 cm, fabricat amb grava
calcària; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió. Sense
incloure repercussió de pilars ni de bigues.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell
25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó HA-30/B/12/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot amb un volum
total de formigó de 0,098 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de
biguetes i cèrcols, amb una quantia total 1,85 kg/m²; sistema d'encofrat parcial amb puntals, sotaponts
metàl·lics i superfície encofrant de fusta tractada reforçada amb rodons i perfils; bigueta pretensada T-18;
revoltó de formigó model Hourdis, 60x20x20 cm, fabricat amb grava calcària, inclús p/p de peces especials;
capa de compressió de 5 cm de gruix, amb armadura de repartiment formada per malla electrosoldada ME
20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. També p/p de cèrcols no estructurals. Sense incloure repercussió de
pilars ni de bigues.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en veritable magnitud des de les cares exteriors dels cèrcols no estructurals, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m².
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir
la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat
dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del sistema d'encofrat. Muntatge del sistema d'encofrat. Replanteig de la geometria de la
planta sobre l'encofrat. Col·locació de biguetes i revoltons. Col·locació de les armadures. Abocament i
compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó.
Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes superficials.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i transmetrà correctament les càrregues. La superfície quedarà uniforme i sense
irregularitats.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà, en veritable magnitud, des de les cares exteriors dels cèrcols no estructurales, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major d'1 m². Es consideren
inclosos tots els elements integrants de l'estructura senyalats en els plànols i detalls del Projecte.

Unitat d'obra 0310: Mur de formigó armat 2C, d'entre 3 i 6 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb
formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 49 kg/m³;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler
contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de mur de formigó armat 2C, d'entre 3 i 6 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb
formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 49 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de sistema
d'encofrat amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic,
amortitzable en 20 usos. Inclús p/p de replanteig, elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, formació de juntes,
separadors, distanciadors per a encofrats, accessoris, elements de sustentació, fixació i apuntalament
necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid desencofrant i tapat d'orificis resultants després de
la retirada de l'encofrat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 2 m².
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el plànol de suport del mur, que presentarà una
superfície horitzontal i neta.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir
la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat
dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Formació de juntes. Muntatge del sistema d'encofrat a dues cares del mur. Abocament i
compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de
coronació del mur. Tapat dels orificis resultants després de la retirada del sistema d'encofrat. Reparació de
defectes superficials.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 2 m².

Unitat d'obra 0311: Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb
formigó HA-30/P/20/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 63,5 kg/m³;
muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler
contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb formigó
HA-30/P/20/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 63,5 kg/m³, executat en condicions complexes; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat
amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable
en 20 usos. Inclús p/p de replanteig, elaboració i muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra, formació de juntes, separadors, distanciadors per a encofrats, accessoris, elements de sustentació,
fixació i apuntalament necessaris per a l'estabilitat de l'encofrat, aplicació de líquid desencofrant i tapat
d'orificis resultants després de la retirada de l'encofrat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits
de superfície major de 2 m².
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el plànol de suport del mur, que presentarà una
superfície horitzontal i neta.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir
la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat
dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig. Col·locació de les armadures amb separadors
homologats. Formació de juntes. Muntatge del sistema d'encofrat a dues cares del mur. Abocament i
compactació del formigó. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Curat del formigó. Neteja de la superfície de
coronació del mur. Tapat dels orificis resultants després de la retirada del sistema d'encofrat. Reparació de
defectes superficials.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major
de 2 m².

2.2.5. Façanes i particions
Unitat d'obra 0601: Fulla exterior de tancament de façana, de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó
tipus italià, per revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat
amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment,
color gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, subministrat en sacs; revestiment dels fronts de forjat amb
plaquetes de formigó, col·locades amb morter d'alta adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U"
amb armadura i massissat de formigó.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Execució de fulla exterior de 20 cm d'espessor de fàbrica, en tancament de façana, de bloc de formigó tipus
italià, per revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat amb
grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, subministrat en sacs. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat,
minves i ruptures, lligadures, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb morter
d'alta adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U" amb armadura i massissat de formigó, brancals
i queixals, execució de trobades i punts singulars i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
incloent el revestiment dels fronts de forjat, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100%
dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació de llindes del buit.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport ha fargat totalment,
i que està sec i net de qualsevol resta d'obra.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu
o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels
nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Preparació del morter. Seient de la
primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Revestiment
dels fronts de forjat, murs i pilars. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits.
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Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja
del parament.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una
composició uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitarà l'abocament
sobre la fàbrica de productes que puguin ocasionar falta d'adherència amb el posterior revestiment. S'evitarà
l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades
ni encontres, incloent el revestiment dels fronts de forjat, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4 i 8 m²,
deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació de llindes
del buit.

Unitat d'obra 0602: Fulla exterior de tancament de façana, de 15 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó
tipus italià, per revestir, color gris, 50x20x15 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat
amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment,
color gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, subministrat en sacs; revestiment dels fronts de forjat amb
plaquetes de formigó, col·locades amb morter d'alta adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U"
amb armadura i massissat de formigó.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Execució de fulla exterior de 15 cm d'espessor de fàbrica, en tancament de façana, de bloc de formigó tipus
italià, per revestir, color gris, 50x20x15 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat amb
grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color
gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, subministrat en sacs. Inclús p/p de replanteig, anivellació i aplomat,
minves i ruptures, lligadures, revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb morter
d'alta adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U" amb armadura i massissat de formigó, brancals
i queixals, execució de trobades i punts singulars i neteja.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB HE Ahorro de energía.
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres,
incloent el revestiment dels fronts de forjat, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100%
dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació de llindes del buit.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha acabat l'execució completa de l'estructura, que el suport ha fargat totalment,
i que està sec i net de qualsevol resta d'obra.

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

AMBIENTALS

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 133 de 264

5EACF5EF13B5B9497DB789EBCB4FA8F19F866A09

Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 40°C, plogui, neu
o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. Marcat en els pilars dels
nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Preparació del morter. Seient de la
primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a nivell. Revestiment
dels fronts de forjat, murs i pilars. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits.
Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja
del parament.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fàbrica quedarà monolítica, estable enfront a esforços horitzontals, plana i aplomada. Tindrà una
composició uniforme en tota la seva altura i bon aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà l'obra recién executada enfront de pluges, gelades i temperatures elevades. S'evitarà l'abocament
sobre la fàbrica de productes que puguin ocasionar falta d'adherència amb el posterior revestiment. S'evitarà
l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades
ni encontres, incloent el revestiment dels fronts de forjat, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4 i 8 m²,
deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació de llindes
del buit.

Unitat d'obra 1305: Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura, amb muntants
superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre ells de 10
cm, per una escala de tres trams amb replà superior, fixat mitjançant rebut amb patilles d'ancoratge.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 90 cm d'altura, amb
bastidor senzill, format per sola superior de 100x40x2 mm, que fa de passamans, i sola inferior de 80x40x2 mm;
muntants verticals de 80x40x2 mm disposats cada 120 cm i barrots verticals de de 20x20x1 mm mm, col·locats
cada 12 cm i soldats entre sí, per escala d'anada i tornada, de dos trams rectes amb altiplà intermedi. Inclús
p/p de garres d'ancoratge i fixació mitjançant rebut en obra de fàbrica amb morter de ciment, industrial, M-5.
Elaborada en taller i muntada en obra. Totalment acabada i llesta per pintar.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada a eixos en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el parament al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència.
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FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig dels punts de fixació. Aplomat i anivellació. Resolució de les unions al parament. Resolució
de les unions entre trams.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i tindrà bon aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà contra cops o càrregues degudes a l'implico de materials o a les activitats d'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en veritable magnitud, a eixos, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.6. Fusteria
Unitat d'obra 1203: Porta de pas d'acer galvanitzat d'una fulla, 900x2045 mm de llum i altura de pas, acabat
lacat en color a escollir de la carta RAL.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de llum i altura
de pas, acabat lacat en color a escollir de la carta RAL formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm
d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer
galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació
a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de
servei (incloses en aquest preu).
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol, així com el sentit d'obertura es corresponen amb
els de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes
perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de
proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.
PROVES DE SERVEI
Funcionament de portes.
Normativa d'aplicació: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1204: Porta de pas d'acer galvanitzat de dues fulles, 1840x2045 mm de llum i altura de pas, acabat
lacat en color a escollir de la carta RAL.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta de pas de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1840x2045 mm de llum i
altura de pas, acabat lacat en color a escollir de la carta RAL formada per dues xapes d'acer galvanitzat de
0,5 mm d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc
d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb garres d'ancoratge a obra. Elaborada en taller, amb ajustament
i fixació a obra. Totalment muntada i provada per la empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves
de servei (incloses en aquest preu).
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que les dimensions del buit i del cèrcol, així com el sentit d'obertura es corresponen amb
els de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de juntes
perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Realització de
proves de servei.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Las fulles quedaran aplomades i ajustades.
PROVES DE SERVEI
Funcionament de portes.
Normativa d'aplicació: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1201: Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de
1875x1900 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb reforços interiors
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longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant multicapa, absorbent acústic, amb aïllament a soroll
aeri de 44 dBA, amb pany.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes
d'acer, de 1875x2000 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb reforços
interiors longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant multicapa, absorbent acústic, amb aïllament
a soroll aeri de 44 dBA; inclús marc metàl·lic, rivet de neoprè per a junt perimetral d'estanquitat, dues frontisses
i manilla de tanca de pressió, amb pany. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment
muntada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del marc al parament. Segellat de juntes
perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1202: Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de
1875x2000 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb reforços interiors
longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant multicapa, absorbent acústic, amb aïllament a soroll
aeri de 44 dBA, amb pany.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes
d'acer, de 1875x2000 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb reforços
interiors longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant multicapa, absorbent acústic, amb aïllament
a soroll aeri de 44 dBA; inclús marc metàl·lic, rivet de neoprè per a junt perimetral d'estanquitat, dues frontisses
i manilla de tanca de pressió, amb pany. Elaborada en taller, amb ajustament i fixació a obra. Totalment
muntada i provada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
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FASES D'EXECUCIÓ
Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del marc al parament. Segellat de juntes
perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.7. Acabaments i ajudes
Unitat d'obra 1002: Esglaonat d'escala, mitjançant maó ceràmic buit.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació d'esglaonat d'escala amb maó ceràmic buit rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre la
llosa o volta d'escala, com base per la posterior col·locació de l'acabat d'esglaonat.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud de l'aresta formada per l'estesa i la davanter, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
La llosa o volta d'escala ha d'estar acabada i tenir la resistència adequada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig i traçat de l'esglaonat en murs. Estesa de cordill entre el primer esglaó i l'últim. Neteja i
humectació de la llosa. Formació d'esglaonat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític. La posició dels esglaons serà la adequada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en l'aresta d'intersecció entre estesa i davanter, la longitud realment executada segons
especificacions de Projecte.

2.2.8. Instal·lacions
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Unitat d'obra 0604: Boca de registre de dipòsit d'aigua, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 51x51 cm,
amb marc i tapa de ferro colat, per a allotjament de les vàlvules.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació boca de registre de dipòsit d'aigua, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 51x51 cm, construïda
amb fàbrica de maó ceràmic calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, Inclús
arrebossada i brunyida interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant
arestes i cantonades a mitja canya, amb marc i tapa de ferro colat classe B-125 segons UNE-EN 124. Totalment
muntada, sense incloure l'excavació ni el reblert de l'extradós.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Instal·lació: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la ubicació de l'arqueta es correspon amb la de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig del pericó. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats
amb morter. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del
pericó. Formació de forats pel pas dels tubs. Connexionat. Col·locació de la tapa. Eliminació de restes,
neteja final i retirada de runes. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La arqueta serà accessible.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i obturacions. Es taparan totes les arquetes per a evitar accidents.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

2.2.9. Aïllaments e impermeabilitzacions
Unitat d'obra 0406: Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny format per panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat a la base
de la solera, cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de morter o
formigó (no inclosa en aquest preu).

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny, constituït
per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK) i film de

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 139 de 264

5EACF5EF13B5B9497DB789EBCB4FA8F19F866A09

polietilè amatent sobre l'aïllant a manera de capa separadora, preparat per a rebre una solera de morter o
formigó (no inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p de preparació de la superfície suport i talls de l'aïllant.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB HE Ahorro de energía.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport presenta una estabilitat dimensional, flexibilitat, resistència
mecànica i planitut adequades, que garanteixin la idoneïtat del procediment de col·locació
seleccionat.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície suport. Preparació de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament sobre el
terreny. Col·locació del film de polietilè.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
L'aïllament de la totalitat de la superfície serà homogènia.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
L'aïllament es protegirà, després de la seva col·locació, dels impactes, pressions o altres accions que ho
poguessin alterar, fins que es realitzi la solera.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0901: Impermeabilització de piscina constituït per mur de superfície llisa de formigó, elements
prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb morter impermeabilitzant flexible
monocomponent, color gris, aplicat amb brotxa en dues o més capes, fins a aconseguir un espessor mínim
total de 2 mm.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Impermeabilització de piscina constituït per mur de superfície llisa de formigó, elements prefabricats de formigó
o enlluït de morter ric en ciment, amb morter impermeabilitzant flexible monocomponent, color gris, aplicat
amb brotxa en dues o més capes sobre el suport humitejat, fins a aconseguir un espessor mínim total de 2 mm.
Sense incloure la resolució d'angles i racons, ancoratges i encastamentsa o col·locació de canonades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport està sana, neta, eximeix de greixos, olis, pols, borades, restes
líquides desencofrants i parts mal adherides.
AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui,
existeixi risc de gelada, el sol incideixi directament sobre la superfície o el suport estigui calent.
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Humectació del suport. Estesa d'una primera capa sobre el suport humitejat. Assecat. Humectació de la
primera capa i estesa de capes successives, creuades pel que fa a la capa anterior. Repassos i neteja final.
Curat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà la impermeabilització recentment executada enfront de l'aigua de pluja.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0903: Impermeabilització de dipòsit d'aigua potable, realitzada mitjançant revestiment continu
elàstic impermeabilitzant de dos components a base de resina epoxi, d'alta resistència, amb registre sanitari,
color blanc, amb un rendiment de 0,25 l/m², sobre la superfície suport (no inclosa en aquest preu).

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No s'emprarà en dipòsits d'aigua tractada amb clor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació d'impermeabilització de dipòsit d'aigua potable, realitzada mitjançant aplicació de dues mans de
revestiment continu elàstic impermeabilitzant de dos components a base de resina epoxi, d'alta resistència,
amb registre sanitari, color blanc, amb un rendiment de 0,25 l/m². Fins i tot p/p de neteja i preparació de la
superfície suport de formigó o morter de ciment.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad.
- CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes
d'obra.
AMBIENTALS
Es suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui,
existeixi risc de gelada, el sol incideixi directament sobre la superfície o el suport estigui calent.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície en la què ha d'aplicar-se la impermeabilització. Aplicació de
l'impermeabilitzant.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La impermeabilització serà estanca a l'aigua i continua, i tindrà una adequada adherència al suport.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà la impermeabilització recentment executada enfront de l'aigua de pluja.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0902: Impermeabilització de coberta plana transitable per a trànsit de vianants, realitzada
mitjançant revestiment continu elàstic impermeabilitzant a base de poliuretà alifàtic, Revetón Mempur
"REVETÓN" o similar, color blanc, amb un rendiment de 1,5 kg/m² i de 1,2 mm d'espessor mínim, i resolució de
punts singulars mitjançant geotèxtil no teixit de fibres de polièster, Texnón 90 "REVETÓN" o similar i massilla
tixotròpica a base de poliuretà líquid, aplicat a corró en dues mans, sobre emprimació de resines sintètiques,
"REVETÓN" o similar.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació d'impermeabilització de coberta plana transitable per a trànsit de vianants, realitzada mitjançant
aplicació de dues mans de revestiment continu elàstic impermeabilitzant a base de poliuretà alifàtic, Revetón
Mempur "REVETÓN", color blanc, amb un rendiment de 1,5 kg/m² i de 1,2 mm d'espessor mínim, preparat per a
rebre la capa de protecció (no inclosa en aquest preu). Fins i tot p/p de neteja i preparació de la superfície
suport d'una mà d'emprimació de resines sintètiques, "REVETÓN", incolora i resolució de punts singulars
mitjançant geotèxtil no teixit de fibres de polièster, Texnón 90 "REVETÓN", de 90 g/m² de massa superficial fixat
amb massilla tixotròpica a base de poliuretà líquid, color gris.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes
d'obra.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
DEL CONTRACTISTA
La posada en obra del sistema només podrà ser realitzada per empreses especialitzades i qualificades,
reconegudes pel fabricant i sota el seu control tècnic, seguint en tot moment les especificacions incloses
en el DITE - 10/0096.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i preparació de la superfície en la què ha d'aplicar-se la impermeabilització. Aplicació de
l'emprimació. Resolució dels punts singulars. Aplicació del impermeabilitzant.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La impermeabilització serà estanca a l'aigua i continua, i tindrà una adequada adherència al suport.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la pluja almenys durant les 2 hores següents a la seva aplicació.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des
de les cares interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
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2.2.10. Cobertes
Unitat d'obra 1001: Formació de pendents amb formigó lleuger de resistència a compressió 3,0 MPa,
confeccionat en obra amb argila expandida, i ciment Portland amb calcària, amb espessor medi de 10 cm,
en coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit
doble i capa de 10 cm d'espessor medi a base de formigó lleuger de resistència a compressió 3,0 MPa, de
densitat 600 kg/m³, confeccionat en obra amb 1.100 litres d'argila expandida, de granulometria entre 4 i 12,5
mm, densitat 330 kg/m³ i 150 kg de ciment Portland amb calcària; acabat amb capa de regularització de
morter de ciment, industrial, M-5 de 1,5 cm d'espessor, arremolinada i neta, en coberta plana, amb un pendent
del 1% al 5%.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, des de les cares
interiors dels ampits o plastrons perimetrals que la limiten.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície de la base resistent és uniforme i plana, està neta i manca de restes
d'obra.
Es comprovarà que els paraments verticals de cassetó, plastrons perimetrals i altres elements constructius
es troben acabats.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, havent
d'aplicar-se en unes condicions tèrmiques ambientals que es trobin dintre dels marges prescrits en les
corresponents especificacions d'aplicació.
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de
tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat
del formigó lleuger fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocament, estès i reglat del morter de
regularització.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, des
de les cares interiors dels ampits o plafons perimetrals que la limiten.

2.2.11. Revestiments i extrasdossats
Unitat d'obra 1003: Revestiment d'escaló recte d'escala mitjançant folrat amb esglaó prefabricat de formigó
per a ús exterior, en "L", bicapa d'alta resistència, de textura antilliscant classe 3 obtinguda mitjançant buixardat
mecànic de la seva superfície vista (deixant un aspecte similar a les lloses de pedra natural), amb tractament
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superficial hidròfug a base de resines, model Stone-Tile de Pavimentos Lloseta SL o similar, color ivori, rebut amb
morter de ciment M-5, i rejuntat amb material del mateix color.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de revestiment d'esglaó recte d'escala, mitjançant folrat amb esglaó prefabricat
de formigó per a ús exterior, en "L", bicapa d'alta resistència, de textura antilliscant classe 3 obtinguda
mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un aspecte similar a les lloses de pedra
natural), amb tractament superficial hidròfug a base de resines, model Stone-Tile de Pavimentos Lloseta SL o
similar, color ivori, rebut amb morter de ciment M-5, segons UNE-EN 13748-2, rebut tot això amb morter de ciment
M-5, sobre un esglaonat prèvi (no inclós en aquest preu). Inclús rejuntat amb la mateixa tonalitat de les peces.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la formació de l'esglaonat previ està acabada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de les peces. Formació d'encastaments en cantonades i racons. Humectació de l'esglaonat.
Col·locació amb morter de ciment. Estesa de cordills. Col·locació, en sentit ascendent, de les peces.
Comprovació de la seva planitud i correcta posició. Col·locació de l'entornpeu. Replé de juntes. Neteja
del tram.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El revestiment quedarà pla. La fixació al suport serà adequada.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i rascades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1401: Esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície d'acer laminat
en estructures metàl·liques, neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a
deixar-la exempta de greixos, dues mans d'emprimació, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 45
microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i tres mans d'acabat amb esmalt de dos components amb un espessor
mínim de pel·lícula seca de 35 microns per ma (rendiment: 0,067 l/m²).

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de capa d'esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície d'acer laminat
en estructures metàl·liques, mitjançant aplicació de dues mans d'emprimació segelladora de dos components,
a base de resines epoxi i fosfat de zinc, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 45 microns per ma
(rendiment: 0,1 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt de dos components, a base de resines acríliques
hidroxilades en combinació amb pigments inerts i enduridor isocianat alifàtic polifuncional, amb un espessor
mínim de pel·lícula seca de 35 microns per ma (rendiment: 0,067 l/m²). Inclús neteja i preparació de la superfície
a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, abans de començar l'aplicació de
la 1ª mà d'emprimació.
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Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície a revestir està neta de òxids.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de dues
mans d'acabat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i
mecàniques.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1402: Esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície de ferro o acer,
neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de greixos,
dues mans d'emprimació, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 55 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²)
i dues mans d'acabat amb esmalt de dos components amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 40 microns
per ma (rendiment: 0,077 l/m²).

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de capa d'esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície de ferro o
acer, mitjançant aplicació de dues mans d'emprimació segelladora de dos components, a base de resines
epoxi i fosfat de zinc, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 55 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i
dues mans d'acabat amb esmalt de dos components, a base de resines acríliques hidroxilades en combinació
amb pigments inerts i enduridor isocianat alifàtic polifuncional, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 40
microns per ma (rendiment: 0,077 l/m²). Inclús neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes
manuals fins a deixar-la exempta de greixos, abans de començar l'aplicació de la 1ª mà d'emprimació.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense descomptar buits, considerant la
superfície que tanquen, definida per les seves dimensions màximes, per una sola cara.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície a revestir està neta de òxids.
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Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'emprimació. Aplicació de dues
mans d'acabat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i
mecàniques.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, per una sola cara,
considerant la superfície que tanquen, definida per les seves dimensions màximes.

Unitat d'obra 0701: Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat
superficial rugós, amb morter de ciment M-5, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material i
en els fronts de forjat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, mestrejat, de 10 mm de gruix, aplicat sobre un
parament vertical exterior acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior revestiment. Inclús p/p
de col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els
fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació
entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4
i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació dels
laterals del buit.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut
adequades, és rugosa i estable, i està seca.
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està
conclosa la coberta de l'edifici.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu
o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
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FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de panys de
treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació
del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits de
superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas,
la formació dels laterals del buit.

Unitat d'obra 0801: Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3 m
d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, mestrejat, de 10 mm de gruix, aplicat sobre un
parament vertical interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior
revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4
i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació dels
laterals del buit.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut
adequades, és rugosa i estable, i està seca.
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està
conclosa la coberta de l'edifici.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs.
Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial.
Cura del morter.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte.
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Es protegirà el revestiment recién executat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits de
superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas,
la formació dels laterals del buit.

Unitat d'obra 0802: Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament horitzontal interior, fins a 3 m
d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, a bona vista, de 10 mm de gruix, aplicat sobre un
parament horitzontal interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior
revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres
metre, arestes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4
i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació dels
laterals del buit.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut
adequades, és rugosa i estable, i està seca.
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està
conclosa la coberta de l'edifici.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Especejament de panys de treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i
punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits de
superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas,
la formació dels laterals del buit.
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Unitat d'obra 1101: Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament horitzontal interior, fins a 3 m
d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de revestiment continuu de morter de ciment M-5, mestrejat, de 10 mm de gruix, aplicat sobre un
parament horitzontal interior fins a 3 m d'altura, acabat superficial rugós, per a servir de base a un posterior
revestiment. Inclús p/p de formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre,
arestes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva
superfície.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB HS Salubridad.
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície superior a 1 m².
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície suport és dura, està neta i lliure de desperfectes, té la porositat i planitut
adequades, és rugosa i estable, i està seca.
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està
conclosa la coberta de l'edifici.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs.
Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial.
Cura del morter.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i tindrà una perfecta adherència al suporte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície
superior a 1 m².

Unitat d'obra 0702: Revestiment de paraments interiors i exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial
per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color blanc, per a la realització de la capa base amb
revestiments continus bicapa, acabat remolinat, espessor 10 mm, aplicat manualment, armat i reforçat amb
malla antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació en façanes i paraments interiors, de capa base de 10 mm d'espessor, per a revestiments continus
bicapa, amb esquerdejat de morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color
blanc, compost per ciment d'alta resistència, àrids seleccionats i altres additius, acabat remolinat, impermeable
a l'aigua de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de maó ceràmic, maó o bloc de formigó o bloc
de termoargila. Inclús p/p de preparació de la superfície suport, col·locació de malla de fibra de vidre
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antiàlcalis per a reforç de trobaments entre materials diferents i en els fronts de forjat, en un 20% de la superfície
del parament, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals i llindes i acabats en les trobades
amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB HS Salubridad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4
i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació dels
laterals del buit.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està
conclosa la coberta de l'edifici.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu
o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges.
Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparació del morter. Aplicació del morter. Realització de
juntes i punts singulars. Acabat superficial. Cura del morter.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i perfectament adherit al suport.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits de
superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas,
la formació dels laterals del buit.

Unitat d'obra 0703: Revestiment de paraments exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial per a
arrebossat en capa grossa, tipus CR CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color blanc, per a la realització de la capa
base amb revestiments continus bicapa, acabat brunyit, espessor 10 mm, aplicat manualment, aplicat sobre
una capa de pont d'adherència, en aquells llocs de la seva superfície on presenti deficiències.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació en façanes de capa base de 10 mm d'espessor, per a revestiments continus bicapa, amb esquerdejat
de morter industrial per a arrebossat en capa grossa, tipus CR CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color blanc,
compost per ciment d'alta resistència, àrids seleccionats i altres additius, acabat brunyit, impermeable a l'aigua
de pluja. Aplicat manualment sobre una superfície de formigó, prèvia aplicació d'una capa de pont
d'adherència, compost de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, on s'apreciïn
deficiències d'absorció o porositat (50% de la superfície de parament). Inclús p/p de preparació de la superfície
suport, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals i llindes i acabats en les trobades amb
paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB HS Salubridad.
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Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4
i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació dels
laterals del buit.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que estan rebuts els elements fixos, tals com marcs i premarcos de portes i finestres, i està
conclosa la coberta de l'edifici.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu
o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i corretges.
Col·locació de tocs. Formació de mestres. Aplicació del morter d'unió entre el suport i el morter
monocapa. Preparació del morter. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts singulars. Acabat
superficial. Cura del morter.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedarà pla i perfectament adherit al suport.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits de
superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas,
la formació dels laterals del buit.

Unitat d'obra 0704: Revestiment decoratiu en façanes i paraments interiors, amb morter industrial per a
arrebossat en capa fina, tipus CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, de 5 mm d'espessor, color blanc, acabat llis, per
a la realització de la capa d'acabat en revestiments continus bicapa.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació en façanes i paraments interiors, de capa d'acabat per a revestiments continus bicapa, amb morter
industrial per a arrebossat en capa fina, tipus CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, de 5 mm d'espessor, color blanc,
acabat llis, compost de ciment blanc, pols de marbre i additius orgànics i inorgànics. Aplicat manual o
mecànicament sobre una capa base de morter industrial (no inclosa en aquest preu), i un cop iniciat
l'enduriment, remolinar el material amb un remolinador de fusta o plàstic. Fins i tot p/p de preparació de la
superfície de suport, formació de junts, racons, arestes, rematades en els trobaments amb paraments,
revestiments o altres elements rebuts a la seva superfície, curat del morter, i protecció de la fusteria amb cinta
adhesiva de pintor.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits de superfície entre 4
i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas, la formació dels
laterals del buit.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la superfície d'esquerdejat que forma la capa base és regular, absorbent, resistent i
plana, havent de garantir la impermeabilidad de la façana.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C o superior a 30°C, plogui, neu
o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Preparació del morter. Realització
de juntes i punts singulars. Aplicació i acabat superficial. Cura del morter.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Serà impermeable l'aigua i permeable al vapor d'aigua. Tindrà una perfecta adherència al suport i bon
aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà el revestiment recién executat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits de
superfície entre 4 i 8 m², deduint el 100% dels buits de superfície superior a 8 m² comptabilitzant, en aquest cas,
la formació dels laterals del buit.

Unitat d'obra 1102: Tractament superficial a base d'impregnació epoxi a base aquosa, incolora, per a
enduriment, consolidació i efecte antipols en paviments de formigó, aplicada en una mà, amb un rendiment
mínim per mà de 0,2 kg/m².

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació de tractament superficial en paviment de formigó a base d'impregnació epoxi a base aquosa,
incolora, per a enduriment, consolidació i efecte antipols en paviments de formigó, mitjançant l'aplicació amb
raspall, brotxa o corró de pèl curt d'impregnació epoxi a base aquosa, incolora, aplicada en una mà, amb un
rendiment mínim per mà de 0,2 kg/m², sense incloure la preparació del suport.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
El suport ha d'ésser ferm (resistència a tracció mínima d'1 N/mm²), net i exempt d'olis, greixos, lletades
superficials, material menyspreable]
O restes d'altres tractaments.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 10°C o superior a 30°C.
FASES D'EXECUCIÓ
Aplicació de la impregnació.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

2.2.12. Urbanització interior de la parcel·la
Unitat d'obra 1601: Aportació de terra vegetal fertilitzada, suministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics,
mitjançant miniretroexcavadora.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aportació de terra vegetal garbellada i fertilitzada, suministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics,
mitjançant miniretroexcavadora, en capes de gruix uniforme i sense produir danys a les plantes existents. Inclús
p/p de perfilat del terreny, senyalització i protecció.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el condicionament previ del terreny ha estat realitzat i, si la superfície final és drenant,
que té els pendents adequats per a l'evacuació d'aigües.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui o neu.
FASES D'EXECUCIÓ
Aplec de la terra vegetal. Estès de la terra vegetal. Senyalització i protecció del terreny.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre la terra vegetal aportada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum realment executat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1602: Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid d'alliberament lent, estès amb
mitjans manuals, amb un rendiment de 0,05 kg/m².

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid d'alliberament lent, estès amb mitjans manuals,
amb un rendiment de 0,05 kg/m², procurant un repartiment uniforme. Inclús p/p de preparació del terreny
mitjançant un lleuger reg d'aquest, senyalització i protecció del terreny.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el condicionament previ del terreny ha estat realitzat.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui amb intensitat, neu o existeixi vent excessiu.
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Humectació prèvia del terreny. Abonat del terreny. Senyalització i protecció del terreny abonat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà el pas de persones i vehicles sobre el terreny abonat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1603: Gespa per sembrada de barreja de llavors.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de gespa per sembrada de barreja de llavors de lodium, agrostis, festuca i poa. Inclús p/p de
preparació del terreny, aportació de terres i primer reg.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el subsòl permet un drenatge suficient, i que el tipus de sòl existent és compatible
amb les exigències de les espècies a sembrar.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Preparació del terreny i abonat de fons. Rastellat i retirada de tot el material de mida superior a 2 cm.
Distribució de llavors. Tapat amb humus. Primer rec.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà arrel al terreny.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1605: Aligustre (Ligustrum japonicum), subministrat en contenidor.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, obertura de cadolla de 60x60x60 cm per mitjans mecànics i plantació d'Aligustre (Ligustrum
japonicum), subministrat en contenidor. Inclús p/p d'aportació de terra vegetal seleccionada i garbellada,
substrats vegetals fertilitzats, formació d'escossell, col·locació d'aspre i primer reg.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a sembrar.
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.
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FASES D'EXECUCIÓ
Laboreig i preparació del terreny amb mitjans mecànics. Abonat del terreny. Plantació. Col·locació de
tutor. Primer rec.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà arrel al terreny.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1604: Barda d'Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m d'altura, amb una densitat de 3
plantes/m.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de bardissa d'Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m d'altura, amb una densitat de 3
plantes/m, subministrades en contenidor i plantades en rasa. Inclús p/p d'aportació de terres i primer reg.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el tipus de sòl existent és compatible amb les exigències de les espècies a sembrar.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Obertura de rasa amb els mitjans indicats. Abonat del terreny. Plantació. Primer rec.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà arrel al terreny.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1501: Escala d'accés per a piscina amb canaleta de retorn, de passamans simètric de radi
variable de tub d'acer inoxidable AISI 316, de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, acabat polit brillant, amb 4
escalons de seguretat d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), de la casa Astral o
similar, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme per a connexió equipotencial.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació d'escala d'accés per a piscina amb canaleta de retorn, de passamans simètric
de radi variable de tub d'acer inoxidable AISI 316, de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, acabat polit brillant, amb
4 escalons de seguretat d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), de la casa Astral o
similar, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme per a connexió equipotencial. Inclús replanteig,
ancoratges, topalls, embellidors, junts, tacs i cargols. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
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Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està
completament terminada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al suport serà adequada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1502: Elevador hidràulic per a l'accés a interior de vas de piscina de persones amb mobilitat
reduïda, compost per una estructura de tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, i mecanisme
hidràulic adaptat a ella, on es suporta el seient i lateralment una escala vàlida per al monitor i per als usuaris,
amb 4 escalons d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), de la casa Astral o similar,
fixada amb ancoratges dotats de mecanisme de connexió equipotencial. Necessita una connexió d'aigua de
xarxa amb una pressió de 3,5 kg/cm².

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de elevador hidràulic per a l'accés a interior de vas de piscina de persones amb
mobilitat reduïda, compost per una estructura de tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, i
mecanisme hidràulic adaptat a ella, on es suporta el seient i lateralment una escala vàlida per al monitor i per
als usuaris, amb 4 escalons d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), de la casa Astral o
similar, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme de connexió equipotencial. Connectada a una connexió
d'aigua de xarxa amb una pressió de 3,5 kg/cm2. Inclús replanteig, ancoratges, topalls, embellidors, junts, tacs
i cargols. Totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està
completament terminada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al suport serà adequada.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1503: Barana d'acer inoxidable AISI 316 de 100 cm d'altura i 260 cm de longitud, composta de
passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme
de connexió equipotencial.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de barana d'acer inoxidable AISI 316 de 100 cm d'altura i 260 cm de longitud,
composta de passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges dotats
de mecanisme de connexió equipotencial. Inclús p/p d'ancoratges d'encastament. Elaborada en taller i
muntada en obra.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està
completament terminada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al suport serà adequada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1504: Barana d'acer inoxidable AISI 304 de 100 cm d'altura i 170 cm de longitud, composta de
passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme
de connexió equipotencial.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de barana d'acer inoxidable AISI 304 de 100 cm d'altura i 170 cm de longitud,
composta de passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges dotats
de mecanisme de connexió equipotencial. Inclús p/p d'ancoratges d'encastament. Elaborada en taller i
muntada en obra.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 157 de 264

5EACF5EF13B5B9497DB789EBCB4FA8F19F866A09

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està
completament terminada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al suport serà adequada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1505: Copa d'ancoratge de línes de flotació de vareta, d'acer inoxidable AISI 316, encastada en
mur de formigó armat de vas de piscina.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de copa d'ancoratge de línes de flotació de vareta, d'acer inoxidable AISI 316.
Inclús p/p de replanteig.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està
completament terminada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig. Col·locació i fixació d'accessoris i peces especials.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al suport serà adequada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0401: Vas de piscina de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via
humida, amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de vas de piscina de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via humida,
amb armadura formada per doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sense
juntes de dilatació. Inclús p/p d'obra civil composta d'encofrat perdut de fàbrica de maó ceràmic buit de
24x12x8 cm, acabament de cantonades interiors, verticals i horitzontals, en mitja canya, connectors,
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separadores, armadures, cèrcols de rematada, formació de escales, reblert amb àrids de l'extradós del mur i
formació d'una base de 15 cm de gruix de separació entre el terreny i el formigó de la solera.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:
- UNE-EN 14487-2. Hormigón proyectado. Parte 2: Ejecución.
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el pla de recolzament del mur, que presentarà
una superfície horitzontal i neta, i que no existeixen materials solts en la superfície.
AMBIENTALS
No començaran els treballs de projecció quan la temperatura sigui inferior a 0°C, o quan la força del
vent o de la pluja impedeixi una execució correcta, suspenent-se en el moment que es presenti alguna
d'aquestes condicions adverses.
DEL CONTRACTISTA
Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses
especialitzades.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Formació de la base. Execució de l'encofrat perdut. Preparació de la superfície suport. Col·locació de
la malla electrosoldada. Comprovació de la uniformitat de la pressió de l'aire i de la velocitat. Regulació
del contingut d'aigua. Projecció del material, mantenint el bec a la distància adequada. Formació de
les diferents capes. Detecció de les possibles bosses de sorra o aire, que es repararan.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de pluges, gelades i temperatures elevades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0402: Vas de piscina de 20 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via
humida, amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de vas de piscina de 20 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via humida,
amb armadura formada per doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sense
juntes de dilatació. Inclús p/p d'obra civil composta d'encofrat perdut de fàbrica de maó ceràmic buit de
24x12x8 cm, acabament de cantonades interiors, verticals i horitzontals, en mitja canya, connectors,
separadores, armadures, cèrcols de rematada, formació de escales, reblert amb àrids de l'extradós del mur i
formació d'una base de 15 cm de gruix de separació entre el terreny i el formigó de la solera.
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Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:
- UNE-EN 14487-2. Hormigón proyectado. Parte 2: Ejecución.
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de les armadures d'espera en el pla de recolzament del mur, que presentarà
una superfície horitzontal i neta, i que no existeixen materials solts en la superfície.
AMBIENTALS
No començaran els treballs de projecció quan la temperatura sigui inferior a 0°C, o quan la força del
vent o de la pluja impedeixi una execució correcta, suspenent-se en el moment que es presenti alguna
d'aquestes condicions adverses.
DEL CONTRACTISTA
Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses
especialitzades.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Formació de la base. Execució de l'encofrat perdut. Preparació de la superfície suport. Col·locació de
la malla electrosoldada. Comprovació de la uniformitat de la pressió de l'aire i de la velocitat. Regulació
del contingut d'aigua. Projecció del material, mantenint el bec a la distància adequada. Formació de
les diferents capes. Detecció de les possibles bosses de sorra o aire, que es repararan.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de pluges, gelades i temperatures elevades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0603: Canaleta en cantell de piscina composta per peces prefabricades de formigó per recollida
d'aigües de 20 cm d'ample, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-5, arrebossades i brunyides
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, amb angles arrodonits i posterior
revestiment amb polièster reforçat amb fibra de vidre, amb reixeta d'obertures longitudinals, amb textura
antilliscant en material plàstic de 20 mm d'ample, model Astral o similar, perfil suport i p/p de peces especials
de cantonada.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de canaleta en cantell de piscina composta per peces prefabricades de formigó per recollida
d'aigües de 20 cm d'ample, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-5, arrebossades i brunyides
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, amb angles arrodonits i posterior
revestiment amb polièster reforçat amb fibra de vidre. Inclús reixeta d'obertures longitudinals, amb textura
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antilliscant en material plàstic de 20 mm d'ample, perfil suport i p/p de peces especials de cantonada.
Totalment muntada, connexionada i provada.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la ubicació i el recorregut es corresponen amb els de Projecte.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Formació de solera. Replanteig i traçat de la canaleta. Muntatge de les peces prefabricades. Formació
de forats per connexionat de tubs. Acoblament i rejuntat dels col·lectors a la canaleta. Formació del
revestiment superficial. Col·locació de la reixeta.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Es connectarà amb la xarxa de sanejament de l'edifici, assegurant-se la seva estanquitat i circulació.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i obturacions.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0705: Revestiment de mosaic de gres esmaltat antilliscant classe 3, color cel clar boira (referència
54282 de la sèrie Astral o similar), format per tessel·les de 25x25x6 mm, en vasos de piscina, incloent la formació
de les línies de marca en fons i laterals segons plànols en color blau fosc boira (referència 54279 de la sèrie
Astral o similar).

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de revestiment de mosaic de gres esmaltat antilliscant classe 3, color cel clar
boira (referència 54282 de la sèrie Astral o similar), format per tessel·les de 25x25x6 mm, en vasos de piscina,
incloent la formació de les línies de marca del fons i laterals en color blau fosc boira (referència 54279 de la
sèrie Astral o similar), ambdues muntades sobre peces de malla de 290x290 mm, rebudes amb adhesiu de
ciment normal, sobre arrebossat previ de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i rejuntat amb
morter de juntes de resines reactives RG, per junta oberta entre 3 i 15 mm. Inclús p/p de talls, formació d'angles
arrodonits i peces especials, i marcatge del fons i laterals de la piscina segons plànols.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el suport està net i és compatible amb el material de col·locació.

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

PROCÉS D'EXECUCIÓ

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 161 de 264

5EACF5EF13B5B9497DB789EBCB4FA8F19F866A09

FASES D'EXECUCIÓ
Neteja i humectació del parament a revestir. Arrebossat previ del parament. Col·locació d'una regla
horitzontal a l'inici de l'enrajolat. Replanteig de les peces en el parament per l'especejament de les
mateixes. Col·locació de les peces emprant plana de goma. Rejuntat amb beurada de ciment. Neteja
del parament.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tindrà una perfecta adherència al suport i bon aspecte.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1306: Tancament de parcel·la format per panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de
passada de malla i 6 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat de
secció 30x30x1,5 mm i pals de tub rectangular d'acer galvanitzat, de 60x60x1,5 mm i altura 2,50 m.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de tancament de parcel·la mitjançant panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de passada
de malla i 6 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat de secció
30x30x1,5 mm i pals de tub rectangular d'acer galvanitzat, de 60x60x1,5 mm i altura 2,50 m. Inclús p/p de
replanteig, obertura de buits, reblert de formigó per a rebuda dels pals, col·locación de la malla i accessoris de
muntatge i tesat del conjunt.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat de la situació dels pals. Obertura de buits per col·locació dels
pals. Col·locació dels pals. Abocat del formigó. Aplomat i alineació dels pals. Col·locació d'accessoris.
Col·locació de la malla i atirantat del conjunt.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1301: Porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 120 cm d'altura i 100 cm
d'amplada, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació
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màxima entre ells de 10 cm, per accés de personal, obertura manual, amb muntants fixos laterals de la mateixa
secció fixats mitjançant rebut amb patilles d'ancoratge en mur de formigó.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una fulla batent, dimensions
100x120 cm, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació
màxima entre ells de 10 cm, per accés peatonal. Obertura manual. Inclús p/p de frontisses o ancoratges
metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Totalment muntada
i en funcionament.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el forat està acabat i que les seves dimensions són correctes.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Instal·lació de la porta. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i
greixatge de mecanismes.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Els mecanismes estaran ajustats.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1302: Porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura i 80 cm
d'amplada, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació
màxima entre ells de 10 cm, per accés de personal, obertura manual, fixat mitjançant rebut amb patilles
d'ancoratge en mur de formigó.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta reixat metàl·lica de fusteria metàl·lica, d'una fulla batent, dimensions
100x120 cm, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació
màxima entre ells de 10 cm, per accés peatonal. Obertura manual. Inclús p/p de frontisses o ancoratges
metàl·lics laterals dels bastidors, armadura portant de la cancel·la i rebuts a obra, elements d'ancoratge,
ferramentes de seguretat i tancament, acabat amb emprimació antioxidant i accessoris. Totalment muntada
i en funcionament.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el forat està acabat i que les seves dimensions són correctes.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Instal·lació de la porta. Muntatge del sistema d'obertura. Muntatge del sistema d'accionament. Repàs i
greixatge de mecanismes.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà sòlid. Els mecanismes estaran ajustats.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1303: Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil
buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre ells de
10 cm, i 1,85 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de formigó.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de tanca mitjançant reixa metàl·lica composta per barrots horitzontals de tub
rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm i barrots verticals de tub rectangular de perfil
buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm i 1,75 m d'altura; amb ancoratges encastats en daus de formigó
o murets de fàbrica o formigó (no inclosos en aquest preu). Tots els elements metàl·lics hauran estat sotmesos
en taller a un tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina
polivinil-butiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. Inclús p/p de replanteig, obertura de buits, reblert
de morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10 per a rebuda dels muntants, col·locació de la reixa
i accessoris de muntatge. Elaboració en taller i ajustament final en obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i
cancel·les.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència i que els
revestiments estan acabats.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat i situació dels punts d'ancoratge. Preparació dels punts
d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i anivellació dels trams. Fixació dels trams
mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al suport serà robusta, amb un correcte aplomat i amb els angles i nivells previstos.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint la longitud dels buits
de portes i cancel·les.

Unitat d'obra 1304: Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil
buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre ells de
10 cm, i 1,20 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de formigó.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i muntatge de tanca mitjançant reixa metàl·lica composta per barrots horitzontals de tub
rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm i barrots verticals de tub rectangular de perfil
buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm i 1,1 m d'altura; amb ancoratges encastats en daus de formigó o
murets de fàbrica o formigó (no inclosos en aquest preu). Tots els elements metàl·lics hauran estat sotmesos en
taller a un tractament anticorrosiu segons UNE-EN ISO 1461 i emprimació SHOP-PRIMER a base de resina polivinilbutiral amb un gruix mig de recobriment de 20 micres. Inclús p/p de replanteig, obertura de buits, reblert de
morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10 per a rebuda dels muntants, col·locació de la reixa i
accessoris de muntatge. Elaboració en taller i ajustament final en obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte, deduint la longitud dels buits de portes i
cancel·les.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que el suport al que s'han de fixar els ancoratges té la suficient resistència i que els
revestiments estan acabats.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig d'alineacions i nivells. Marcat i situació dels punts d'ancoratge. Preparació dels punts
d'ancoratge. Presentació dels trams de reixat. Aplomat i anivellació dels trams. Fixació dels trams
mitjançant l'ancoratge dels seus elements.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació al suport serà robusta, amb un correcte aplomat i amb els angles i nivells previstos.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, deduint la longitud dels buits
de portes i cancel·les.

Unitat d'obra 1005: Enrajolat de llosetes de formigó per a ús exterior, bicapa d'alta resistència, de textura
antilliscant classe 3 obtinguda mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un aspecte
similar a les lloses de pedra natural), de 40x60x5 cm, amb tractament superficial hidròfug a base de resines,
color ivori, model Stone-Tile de Pavimentos Lloseta SL o similar.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment de rajola de formigó per a exteriors, bicapa d'alta resistència, de
textura antilliscant classe 3 obtinguda mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un
aspecte similar a les lloses de pedra natural), de format nominal 40x60x5 cm, color ivori, amb tractament
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superficial hidròfug a base de resines, model Stone-Tile de Pavimentos Lloseta SL o similar, color ivori, segons
segons UNE-EN 13748-2, col·locades amb morter de ciment M-5 de 3 cm de gruix, deixant entre elles una junta
de separació d'entre 1,5 i 3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per forjat estructural o solera, no inclòs
en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les als cantells del
confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb sorra silícia de mida 0/2 mm i/o
producte recomanat pel fabricant, seguint les instruccions d'aquest.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major d'1 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar
l'amidament, tota vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de mestres i nivells. Estesa de la capa de morter. Humectació de les peces a col·locar.
Col·locació individual, a pic de maceta, de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del
paviment i les juntes. Reblert dels junts amb sorra seca, mitjançant raspallat. Eliminació del material
sobrant de la superfície, mitjançant escombrat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tendrà bon
aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps indicat pel
Director d'Execució de l'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major d'1 m².

Unitat d'obra 1008: Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, panot, de 9 pastilles, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de voreres i
passeigs, col·locada a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre solera de formigó no
estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla
vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paviment per a ús públic en zona de voreres i passeigs, de lloseta de formigó
per a ús exterior, panot, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T, classe resistent segons la càrrega de ruptura 3,
classe de desgast per abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339, col·locades a
l'estès sobre capa de sorra-ciment de 3 cm de gruix, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland amb
calcària CEM II/B-L 32,5 R i sorra de cantera granítica, deixant entre elles una junta de separació de entre 1,5 i
3 mm. Tot això realitzat sobre ferm compost per solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm
d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat
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executada segons pendents del projecte i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing
Ratio), no inclosa en aquest preu. Inclús p/p de juntes estructurals i de dilatació, talls a realitzar per ajustar-les
als cantells del confinament o a les intrusions existents en el paviment i reblert de juntes amb beurada de ciment
1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Execució:
- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major d'1 m². No s'han tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó. Estesa de la capa de
sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de
juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació de la lletada. Estesa de la beurada líquida
per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Formarà una superfície plana i uniforme i s'ajustarà a les alineacions i rasants previstes. Tendrà bon
aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Després de finalitzar els treballs de pavimentació, es protegirà enfront del trànsit durant el temps indicat pel
Director d'Execució de l'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major d'1 m².

Unitat d'obra 1007: Vorera - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - U(R-6) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de
formigó no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de peces de vorera recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 (25x15) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada <=23 mm) i
classe resistent a flexió U (R-6 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNE-EN 1340 i UNE 127340, col·locades
sobre base de formigó no estructural (HNE-20/P/20) de gruix uniforme de 20 cm i 10 cm d'amplada a cada
costat del vorera, abocament des de camió, estès i vibrat amb acabat reglejat, segons pendents del projecte
i col·locat sobre explanada amb índex CBR > 5 (California Bearing Ratio), no inclosa en aquest preu; posterior
ajuntant d'amplada màxima 5 mm amb morter de ciment, industrial, M-5. Inclús p/p de topalls o contraforts de
1/3 i 2/3 de l'altura de la vorera, del costat de la calçada i al revers respectivament, amb un mínim de 10 cm,
excepte en el cas de paviments flexibles.
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Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que s'ha realitzat un estudi sobre les característiques de la seva base de suport.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig d'alineacions i nivells. Abocament i estès de formigó en llit de suport. Col·locació, rebut i
anivellació de les peces, incloent-hi topalls o contraforts. Reomplert de junts amb morter de ciment.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El conjunt serà monolític i quedarà alineat.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront del trànsit, pluges, gelades i temperatures elevades.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1506: Paperera circular de planxa d'acer inoxidable amb perforacions circulars, de 60 litres de
capacitat, sobre estructura de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm, amb bloqueig de seguretat sense
clau, de mesures totals 885x470 mm i diàmetre 380mm, model PA600MI de Benito Urban o similar, ancorada
sobre superfície suport (no inclosa en aquest preu).

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de paperera d'acer electrozincat, amb suport vertical, de tipus basculant amb
clau, boca circular, de 60 litres de capacitat, de xapa perforada de 1 mm d'espessor pintada amb pintura de
polièster color dimensions totals 785x380x360, amb tacs i cargols d'acer a una superfície suport (no inclosa en
aquest preu). Totalment muntada.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte i que la zona d'ubicació està
completament terminada.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig d'alineacions i nivells. Col·locació i fixació de les peces.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La fixació serà adequada. Tendrà bon aspecte.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops, pluges, gelades i temperatures elevades.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0307: Mur de contenció de terres de superfície plana, sense taló, de formigó armat, de fins 3 m
d'altura, realitzat amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080
B 500 S, quantia 22 kg/m³, sense incloure encofrat.

MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I SISTEMES
CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
Depenent de l'agressivitat del terreny o la presència d'aigua amb substàncies agressives, es triarà el ciment
adequat per a la fabricació del formigó, així com el seu dosatge i permeabilitat i l'espessor de recobriment de
les armadures.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Formació de mur de contenció de terres de superfície plana, sense taló, de formigó armat, de fins 3 m d'altura,
realitzat amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia aproximada de 22 kg/m³, sense incloure l'encofrat en aquest preu. Inclús p/p d'elaboració
i muntatge de la ferralla en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra, fonamentació del mur, formació de
junts, forats de la bastida per a evacuar les aigües de escolament que es puguin acumular, buits per a pas
d'instal·lacions i segellat de forats amb massilla elàstica.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre la secció teòrica de càlcul, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà l'existència de la capa de formigó de neteja, que presentarà un plànol de suport
horitzontal i una superfície neta.
AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dintre de les 48 hores següents pugui descendir
la temperatura ambienti per sota dels 0°C.
DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat
dels diferents elements sense l'autorització per escrit del Director d'Execució de l'obra.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de la fonamentació del mur. Col·locació de les armadures amb separadors homologats.
Col·locació d'elements per a pas d'instal·lacions. Resolució de drenatges, enfonys i juntes de construcció.
Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó. Segellat d'orificis.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície del mur quedarà neta.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul. S'evitarà la circulació de
vehicles i la col·locació de càrregues en les proximitats de l'extradós del mur.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 0308: Muntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb
tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a formació de mur de formigó
armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres; i posterior desmuntatge del sistema
d'encofrat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb
tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a formació de mur de formigó
armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús p/p d'elements de sustentació,
fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; aplicació de líquid desencofrant formació de buits
per al pas d'instal·lacions o escorrentiu de drenatge; replanteig i perfilat dels junts de construcció i dilatació; i
segellat dels junts no estanques de l'encofrat.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
L'encofrat tindrà la rigidesa i estabilitat necessàries per suportar les accions de posta en obra, i serà
suficientment estanc.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. Neteja de la base de recolzament del mur en la
fonamentació. Col·locació de passatubs. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema
d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de
l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes
superficials.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les superfícies vistes no presentaran imperfeccions.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions
de Projecte.

Unitat d'obra 0309: Muntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb
textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a
formació de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres; i posterior
desmuntatge del sistema d'encofrat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Muntatge i desmuntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb textura
llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a formació
de mur de formigó armat, de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres. Inclús p/p
d'elements de sustentació, fixació i apuntalament necessaris per a la seva estabilitat; aplicació de líquid
desencofrant formació de buits per al pas d'instal·lacions o escorrentiu de drenatge; replanteig i perfilat dels
junts de construcció i dilatació; i segellat dels junts no estanques de l'encofrat.
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Superfície d'encofrat en contacte amb el formigó, mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
L'encofrat tindrà la rigidesa i estabilitat necessàries per suportar les accions de posta en obra, i serà
suficientment estanc.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Replanteig de l'encofrat sobre la fonamentació. Neteja de la base de recolzament del mur en la
fonamentació. Col·locació de passatubs. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del sistema
d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de
l'encofrat. Humectació de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Reparació de defectes
superficials.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les superfícies vistes no presentaran imperfeccions.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície d'encofrat en contacte amb el formigó realment executada segons especificacions
de Projecte.

2.2.13. Gestió de residus
Unitat d'obra 1701: Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en
fraccions (formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos), dins de l'obra
en la que es produeixin, amb mitjans manuals.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les següents fraccions:
formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es
produeixin, amb mitjans manuals, per a la seva càrrega en el camió o contenedor corresponent.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Classificació: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de
circulació, per a l'organització del tràfic.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Quedaran classificats en contenidors diferents els residus inerts no perillosos, i en bidons o contenidors especials
els residus perillosos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment classificat segons especificacions de Projecte.
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Unitat d'obra 1702: Trituració a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició de naturalesa no pètria,
amb mitjans mecànics.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Trituració a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició de naturalesa no pètria, amb mitjans mecànics,
per a la seva càrrega en el camió o contenidor corresponent.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus,
segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de
circulació, per a l'organització del tràfic.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment tractat segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1704: Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 2,5 m³,
a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de
circulació, per a l'organització del tràfic.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de
residus.
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT

Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra 1705: Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i tornada.
També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de
circulació, per a l'organització del tràfic.
PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació
de residus.
CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes de qualsevol tipus de
residus.
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

2.2.14. Control de qualitat i assaigs
Unitat d'obra 1801: Assaig sobre una mostra de barres corrugades d'acer d'un mateix lot, amb determinació
de: secció mitja equivalent, característiques geomètriques del corrugat, doblat/desdoblat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Assaig a realitzar en laboratori acreditat en l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de dos barres
corrugades d'acer d'un mateix lot, agafada en obra, per la determinació de les següents característiques:
secció mitja equivalent segons UNE-EN ISO 15630-1, característiques geomètriques del corrugat segons UNE-EN
10080, doblat/desdoblat segons UNE-EN ISO 15630-1. Fins i tot desplaçament a obra, presa de mostra i informe
de resultats.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Control de l'acer: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.
FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.

Unitat d'obra 1802: Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió del formigó
endurit amb fabricació de cinc provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc,
presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: consistència del
formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència
característica a compressió del formigó endurit amb fabricació i curació de cinc provetes provetes cilíndriques
de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3. Inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Control del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.
FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.

2.2.15. Seguretat i salut
Unitat d'obra 2001: Passarel·la de fusta, de 2,50 m de longitud per a amplada màxima de rasa de 1,9 m,
amplada útil de 0,60 m, baranes laterals d'1,00 m d'altura, amortitzable en 2 usos, per a protecció de pas de
vianants sobre rases obertes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Protecció de pas de vianants sobre rases obertes mitjançant passarel·la de fusta de pi, de 2,50 m de longitud
per a amplada màxima de rasa de 1,9 m, amplada útil de 0,60 m, amb plataforma formada per taulons de
20x7,2 cm, cosits per clavaó, amb 400 kg de capacitat de càrrega, baranes laterals d'1,00 m d'altura formades
per entornpeu de taulonet de 15x5,2 cm, passamans laterals de taula de 12x2,7 cm, amb travesser lateral de
taulonet de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant clavaó a muntants de fusta de 7x7 cm col·locats cada
metre al llarg dels laterals de la plataforma, amortitzable en 2 usos. Inclús p/p d'elements de fixació al terra de
barra corrugada d'acer B 500 S de 16 mm de diàmetre i 70 cm de longitud, clavats al terreny, passants a través
de la plataforma i doblegats sobre la fusta sense produir ressalts, per garantir la immobilitat del conjunt i
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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Muntatge de la passarel·la. Fixació de la passarel·la al terra. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada
a contenidor.

Unitat d'obra 2002: Barana de seguretat per a protecció de vores d'excavació, d'1 m d'altura, formada per
passamans i travesser intermedi de barra corrugada d'acer B 500 S de 16 mm de diàmetre i entornpeu de tauló
petit de fusta de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant brides de niló i filferro a muntants de barra corrugada
d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m. Amortitzables les barres en 5 usos, la
fusta en 10 usos i els taps protectors en 5 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Protecció de persones en vores d'excavació mitjançant barana de seguretat d'1 m d'altura, formada per
passamans de barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre, travesser intermedi de
barra corrugada d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i entornpeu de tauló petit de fusta de pi
de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant brides de niló i filferro a muntants de barra corrugada d'acer UNEEN 10080 B 500 S de 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m. Inclús p/p de taps protectors tipus
bolet i manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. Amortitzable les
barres en 5 usos, la fusta en 10 usos i els taps protectors en 5 usos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Clavat de les barres en el terreny. Col·locació de l'entornpeu. Col·locació dels travessers intermedis. Col·locació
del passamans. Col·locació de taps protectors. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de
magatzematge o retirada a contenidor.

Unitat d'obra 2003: Sistema provisional de protecció de buit d'escala en construcció, d'1 m d'altura, format per
barana principal i intermèdia de taula de fusta de 12x2,7 cm i entornpeu de tauló petit de fusta de 15x5,2 cm,
tot això subjecte a guardacossos telescòpics d'acer, fixats per collament. Amortitzables els guardacossos en
50 usos, les baranes en 10 usos i els entornpeus en 10 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sistema provisional de protecció de buit d'escala en construcció d'1 m d'altura, format per: barana principal
de taula de fusta de pi de 12x2,7 cm, amortitzable en 10 usos; barana intermèdia de taula de fusta de pi de
12x2,7 cm, amortitzable en 10 usos; entornpeu de tauló petit de fusta de pi de 15x5,2 cm, amortitzable en 10
usos i guardacossos telescòpics de seguretat fabricats en acer de primera qualitat pintat al forn en epoxipolièster, de 35x35 mm i 1500 mm de longitud, separats entre si una distància màxima de 2 m i fixats al forjat per
collament. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació dels guardacossos. Col·locació de la barana principal. Col·locació de la barana intermèdia.
Col·locació de l'entornpeu. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.

Unitat d'obra 2004: Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m d'altura, format per barana
principal i intermèdia de taula de fusta de 12x2,7 cm i entornpeu de tauló petit de fusta de 15x5,2 cm, tot això
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subjecte a guardacossos fixos d'acer, fixats al forjat amb base plàstica embeguda en el formigó. Amortitzables
els guardacossos en 50 usos, les baranes en 10 usos i els entornpeus en 10 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m d'altura, que proporciona resistència només
per a càrregues estàtiques i per a superfícies de treball amb un angle d'inclinació màxim de 10°, format per:
barana principal de taula de fusta de pi de 12x2,7 cm, amortitzable en 10 usos; barana intermèdia de taula de
fusta de pi de 12x2,7 cm, disposada de manera que una esfera de 470 mm no passi a través de qualsevol
obertura, amortitzable en 10 usos; entornpeu de tauló petit de fusta de pi de 15x5,2 cm, que tingui la vora
superior almenys 15 cm per sobre de la superfície de treball, amortitzable en 10 usos i guardacossos fixos de
seguretat fabricats en acer de primera qualitat pintat al forn en epoxi-polièster, de 40 mm de diàmetre i 1200
mm de longitud, separats entre si una distància màxima de 2,5 m i fixats al forjat amb base plàstica embeguda
en el formigó, amortitzables en 50 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi i desmuntatge.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Muntatge: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto,
método de ensayo.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació de les bases en el forjat. Col·locació dels guardacossos. Col·locació de la barana principal.
Col·locació de la barana intermèdia. Col·locació de l'entornpeu. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

Unitat d'obra 2005: Entaulat de fusta per a protecció de petit buit horitzontal de forjat de superfície inferior o
igual a 1 m², format per taulons petits de fusta de 15x5,2 cm, units entre si mitjançant clavaó. Amortitzable en
10 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Protecció de buit horitzontal de forjat de superfície inferior o igual a 1 m² mitjançant taulons petits de fusta de
pi de 15x5,2 cm, col·locats un al costat de l'altre fins a cobrir la totalitat del buit, reforçats en la seva part inferior
per taulons petits clavats en sentit contrari, quedant el conjunt amb la suficient resistència per suportar els
esforços als quals se'l sotmetrà i subjecte al forjat amb puntes d'acer de manera que s'impedeixi el seu
moviment horitzontal. Amortitzable en 10 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi i desmuntatge.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície del buit horitzontal, mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge de l'empostissat. Col·locació de l'empostissat sobre el buit. Subjecció de l'empostissat al suport,
immobilitzant-lo. Desmuntatge de l'empostissat. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
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Unitat d'obra 2006: Tap protector tipus bolet, de color vermell, per a protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32
mm de diàmetre, amortitzable en 5 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm de diàmetre, mitjançant col·locació de tap protector tipus
bolet, de color vermell, amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació del tap protector. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

Unitat d'obra 2007: Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amortitzable en 5 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació d'extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió
incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor,
amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de suport i accessoris de muntatge, manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Marcat de la situació dels extintors en els paraments. Col·locació i fixació de suports. Penjada dels extintors.
Senyalització. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

Unitat d'obra 2008: Porta per accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, de 0,9x2,0 m, col·locada
en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb daus de
formigó, amortitzable en 10 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta per accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, de 0,9x2,0
m, amb llengüetes per cadenat, col·locada en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix
material, ancorats al terreny amb daus de formigó HM-20/P/20/I, amortitzable en 10 usos. Inclús p/p
d'excavació, formigonat dels daus, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi i desmuntatge.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Excavació. Execució dels daus de formigó. Aplomat i alineat dels pals. Ancoratge dels pals en els daus.
Col·locació i fixació de la porta. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
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Unitat d'obra 2009: Porta per accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues fulles, de 4,0x2,0 m,
col·locada en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb
daus de formigó, amortitzable en 10 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de porta per accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues fulles, de
4,0x2,0 m, amb llengüetes per cadenat i ferramenta de tancament al terra, col·locada en clos provisional de
solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb daus de formigó HM-20/P/20/I,
amortitzable en 10 usos. Inclús p/p d'excavació, formigonat dels daus, manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Excavació. Execució dels daus de formigó. Aplomat i alineat dels pals. Ancoratge dels pals en els daus.
Col·locació i fixació de la porta. Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.

Unitat d'obra 2010: Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al paviment, amb malla d'ocultació
col·locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques en 20 usos i les bases en 5 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de
diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat,
amortitzables en 20 usos i bases prefabricades de formigó fixades al paviment, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis,
per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd,
col·locada sobre les tanques i p/p de muntatge, platines de 20x4 mm i elements de fixació al paviment,
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge posterior. Transport fins al
lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

Unitat d'obra 2011: Casc contra cops, amortitzable en 1 ús.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra
objectes durs i immòbils, amortitzable en 1 ús.
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Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra 2012: Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B), amortitzable en 10 usos;
un dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible, amortitzable en 10 usos; una corda de fibra
de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 10 usos; un absorbidor d'energia, amortitzable en
10 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador, amortitzable en 10 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B) que permet ensamblar el
sistema amb un dispositiu d'ancoratge (no inclòs en aquest preu), amortitzable en 10 usos; un dispositiu
anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible amb funció de bloqueig automàtic i un sistema de guia,
amortitzable en 10 usos; una corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 10
usos; un absorbidor d'energia encarregat de dissipar l'energia cinètica desenvolupada durant una caiguda
des d'una altura determinada, amortitzable en 10 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador
constituït per bandes, elements d'ajust i sivelles, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d'una
persona per subjectar-la durant una caiguda i després de la parada d'aquesta, amortitzable en 10 usos.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra 2013: Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amortitzable en 1 ús.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament d'ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amb ocular únic sobre una muntura
flexible i cinta elàstica, amortitzable en 1 ús.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra 2014: Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 1 ús.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell,
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 1 ús.
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Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra 2015: Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, amortitzable en 1 ús.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de parell de guants per a treballs elèctrics, de baixa tensió, amortitzable en 1 ús.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra 2016: Parell de guants contra productes químics amortitzable en 1 ús.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de parell de guants contra productes químics, de cotó i PVC superplastificat, resistent davant
àcids i bases, amortitzable en 1 ús.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra 2017: Parell de guants per a soldadors amortitzable en 1 ús.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de parell de guants per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 1 ús.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
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Unitat d'obra 2018: Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 1 ús.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el
cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 1
ús.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra 2019: Parell de botes baixes de seguretat, amb resistència al lliscament, amb codi de designació
SB, amortitzable en 1 ús.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a
una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 1 ús.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra 2020: Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una mascareta, de quart
de màscara, amortitzable en 1 ús i un filtre contra partícules, d'eficàcia baixa (P1), amortitzable en 1 ús.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament d'equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una mascareta, de
quart de màscara, que cobreix el nas i la boca, garantint un ajust hermètic a la cara del treballador enfront de
l'atmosfera ambient, amortitzable en 1 ús i un filtre contra partícules, d'eficàcia baixa (P1), amortitzable en 1 ús.
NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra 2021: Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament i col·locació de farmaciola d'urgència per caseta d'obra, proveït de desinfectants i antisèptics
autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, un parell de tisores, pinces i guants
d'un sol ús, instal·lat en el vestuari.
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Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Replantig i traçat en el parament. Col·locació i fixació mitjançant cargols.
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

Unitat d'obra 2022: Reposició de bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de
analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla
d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode, per la farmaciola d'urgència en caseta d'obra.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de analgésico de
ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua oxigenada, ampolla d'alcohol de
96°, flascó de tintura de iode per la farmaciola d'urgència col·locat en la caseta d'obra, durant el transcurs de
l'obra.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra 2023: Reconeixement mèdic anual al treballador.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador. Inclús p/p de pèrdua d'hores de treball per part del
treballador de l'empresa, degut al desplaçament des del centre de treball al Centre Mèdic (Mutua
d'Accidents) per a realitzar el pertinent reconeixement mèdic.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra 2024: Hora de neteja i desinfecció de caseta o local provisional en obra.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Hores de neteja i desinfecció de la casseta o local provisional en obra, realitzades per peó ordinari de
construcció. Inclús p/p de material i elements de neteja. Segons R.D. 486/1997.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Treballs de neteja.

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 182 de 264

5EACF5EF13B5B9497DB789EBCB4FA8F19F866A09

Unitat d'obra 2025: Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de
calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de
20x100 cm, de vora dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 5 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.

Unitat d'obra 2026: Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora esquerra
de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 20 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de
20x100 cm, de vora esquerra de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 20 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.

Unitat d'obra 2027: Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amb suport
metàl·lic, amortitzable en 5 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, muntatge i desmuntatge de balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre,
amb llum Led, amb suport metàl·lic de 1,2 m d'altura, amortitzable en 5 usos, alimentada per 2 piles de 6 V
4R25. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge i comprovació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 183 de 264

5EACF5EF13B5B9497DB789EBCB4FA8F19F866A09

Unitat d'obra 2028: Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. amortitzable el senyal en 2 usos i el
cavallet en 10 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill,
triangular, L=70 cm, amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 2 usos, amb cavallet portàtil d'acer
galvanitzat, amortitzable en 10 usos. Inclús p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de
temps que es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA
Si la senyalització provisional s'instal·lés en la via pública, sol·licitarà el permís necessari de l'autoritat
competent.
FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

Unitat d'obra 2029: Paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una
cara i de pas per l'altra, amb mànec de plàstic, amortitzable en 2 usos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament de paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per
una cara i de pas per l'altra, amb mànec de plàstic, amortitzable en 2 usos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra 2030: Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 1
us, fixat amb brides.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de
990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 1 us, fixat amb brides de niló. Inclús p/p de manteniment
en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

Unitat d'obra 2031: Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura,
subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm
de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i delimitació de les vores de
l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 5 usos i els taps protectors en 5 usos.
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Senyalització i delimitació de zones de risc de caiguda en altura inferior a 2 m en vores d'excavació mitjançant
malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada, amb tractament
ultraviolat, color taronja, de 1,20 m d'altura, subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada
d'acer UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m de longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m i
separats de la vora del talús més de 2 m. Inclús p/p de muntatge, taps protectors tipus bolet, manteniment en
condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. Amortitzable la malla en 1
us, els suports en 5 usos i els taps protectors en 5 usos.
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
FASES D'EXECUCIÓ
Clavat de les barres en el terreny. Subjecció de la malla a les barres. Col·locació de taps protectors.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

2.3. Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
D'acord amb l'article 7.4 del CTE, a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves
diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present plec, per part
del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la Direcció Facultativa i les exigides per
la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica
detalladament en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del
projecte.
C FONAMENTACIONS
Segons el CTE DB SE C, en el seu apartat 4.6.5, abans de la posada en servei de l'edifici s'ha de comprovar que:
• La fonamentació es comporta en la forma prevista en el projecte.
• No s'aprecia que s'estiguin superant les càrregues admissibles.
• Els assentaments s'ajusten al previst, si, en casos especials, així ho exigeix el projecte o el Director d'Obra.
• No s'han plantat arbres les arrels dels quals puguin originar canvis d'humitat en el terreny de fonamentació,
o creat zones verdes el drenatge de les quals no estigui previst en el projecte, sobretot en terrenys expansius.
Així mateix, és recomanable controlar els moviments del terreny per a qualsevol tipus de construcció, per part
de l'empresa constructora, i obligatori en el cas d'edificis del tipus C-3 (construccions entre 11 i 20 plantes) i C4 (conjunts monumentals o singulars i edificis de més de 20 plantes), mitjançant l'establiment per part d'una
organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent, d'un sistema
d'anivellació per controlar l'assentament a les zones més característiques de l'obra, en les següents condicions:
• El punt de referència ha d'estar protegit de qualsevol eventual pertorbació, de manera que pugui
considerar-se com a immòbil durant tot el període d'observació.
• El nombre de pilars a anivellar no serà inferior al 10% del total de l'edificació. En el cas que la superestructura
es recolzi sobre murs, es preveurà un punt d'observació cada 20 m de longitud, com a mínim. En qualsevol
cas, el nombre mínim de referències d'anivellació serà de 4. La precisió de l'anivellació serà de 0,1 mm.
• La cadència de lectures serà l'adequada per advertir qualsevol anomalia en el comportament de la
fonamentació. És recomanable efectuar-les en completar-se el 50% de l'estructura, al final de la mateixa, i
en acabar els envans de cada dues plantes.
• El resultat final de les observacions s'incorporarà a la documentació de l'obra.
E ESTRUCTURES
Un cop finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, en entrar en càrrega es comprovarà visualment el
seu eficaç comportament, verificant que no es produeixen deformacions no previstes en el projecte ni
apareixen esquerdes en els elements estructurals.
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En cas contrari i quan s'apreciï algun problema, s'han de realitzar proves de càrrega, el cost de la qual serà a
càrrec de l'empresa constructora, per avaluar la seguretat de l'estructura, en la seva totalitat o d'una part
d'ella. Aquestes proves de càrrega es realitzaran d'acord amb un Pla d'Assaigs que avaluï la viabilitat de les
proves, per una organització amb experiència en aquest tipus de treballs, dirigida per un tècnic competent.
F FAÇANES I PARTICIONS
Prova d'escorrentia per comprovar l'estanquitat a l'aigua d'una zona de façana mitjançant simulació de pluja
sobre la superfície de prova, en el pany més desfavorable.
Prova d'escorrentia, per part del constructor, i al seu càrrec, per comprovar l'estanquitat a l'aigua de portes i
finestres de la fusteria exterior dels buits de façana, en almenys un buit cada 50 m² de façana i no menys d'un
per façana, incloent les lluernes de coberta, si les hi hagués.
QA PLANES
Prova d'estanquitat, per part del constructor, i al seu càrrec, de coberta plana: Es taparan tots els desguassos i
s'omplirà la coberta d'aigua fins a l'alçada de 2 cm en tots els punts. Es mantindrà l'aigua durant 24 hores. Es
comprovarà l'aparició d'humitats i la permanència de l'aigua en alguna zona. Aquesta prova s'ha de realitzar
en dues fases: la primera després de la col·locació de l'impermeabilitzant i la segona un cop acabada i
rematada la coberta.
I INSTAL·LACIONS
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que
disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que
ha de donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar
part de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip,
les dades de funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es
sol·licitarà a l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador
autoritzat o pel director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves
finals, així com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

2.4. Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de
gestió dels residus de construcció i demolició
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions
en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic,
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb
una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma
clara i llegible la següent informació:
• Raó social.
• Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
• Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
• Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.
Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials
o altres elements de contenció.
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El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es
dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb
tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran
a cada tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la
llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en
què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho
permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de
RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en
altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a
2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

3. Característiques del contracte
3.1. Pla de treball
S'adjunta a continuació el Pla de les obres, segons els capítols inclosos en el pressupost de les obres.
Capítol

Mesos
Oct

Nov

Des

Import
Gen

Feb

1

Demolicions

13.140,64 €

2

Condicionament del terreny

13.892,72 €

3

Fonaments i contencions

35.623,20 €

4

Estructures de formigó

57.893,38 €

5

Estructures d'acer

6

Fàbriques

17.599,84 €

7

Revestiments exteriors

45.639,87 €

8

Revestiments interiors

2.432,78 €

9

Impermeabilitzacions

14.559,45 €

10

Paviments exteriors

33.017,44 €

11

Paviments interiors

1.331,44 €

12

Tancaments metàl·lics

4.498,79 €

13

Serralleria

3.028,28 €

14

Pintures

3.120,54 €

15

Equipament

14.365,80 €

16

Jardineria

17.072,32 €

17

Gestió de residus

9.086,57 €

18

Control de qualitat

1.460,52 €

19

Instal·lacions

20

Seguretat i salut

5.280,40 €

176.383,78 €
6.259,12 €
475.686,88 €
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3.2. Termini d'execució
Segons les previsions del Pla de treball inclòs en l'apartat anterior, s'estableix un termini d'execució de les obres
de

5 MESOS

C. Amidaments i pressupost
1. Justificació de preus
Capítol 1 : Demolicions
Codi
01.01

Ut
m²

20.05.2016

11/03629/16
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Total
7F1F6EB6F6E413DBD31936CBD4489D992E5A8CE5

Demolició de paviment exterior de llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb
martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

0,022 h

Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador.

54,188 €

1,19 €

0,009 h

Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.

34,138 €

0,31 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

1,500 €

0,03 €

1,530 €

0,05 €

Preu total por m²
01.02

m²

Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

0,075 h

Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador.

54,188 €

4,06 €

0,012 h

Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.

34,138 €

0,41 €

0,056 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

1,01 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

5,480 €

0,11 €

5,590 €

0,17 €

Preu total por m²
01.03

m²
0,179 h

Martell pneumàtic.

3,401 €

0,61 €

0,179 h

Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de cabal.

3,176 €

0,57 €

0,167 h

Peó especialitzat construcció.

18,660 €

3,12 €

0,111 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

2,00 €

2,000 %

Medios auxiliares
Costos indirectes

6,300 €

0,13 €

6,430 €

0,19 €

Preu total por m²
m²

0,099 h

Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador.

54,188 €

5,36 €

0,016 h

Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.

34,138 €

0,55 €

0,008 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

0,14 €

2,000 %

Medios auxiliares
Costos indirectes

6,050 €

0,12 €

6,170 €

0,19 €

Preu total por m²
m²

6,36 €

Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

0,066 h

Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador.

54,188 €

3,58 €

0,011 h

Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.

34,138 €

0,38 €

0,049 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

0,88 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

4,840 €

0,10 €

4,940 €

0,15 €

Preu total por m²
01.06

6,62 €

Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

3,000 %

01.05

5,76 €

Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

3,000 %

01.04

1,58 €

m

5,09 €

Demolició d'esgraonat de formigó i del seu revestiment de formigó prefabricat, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

0,107 h

Martell pneumàtic.

3,401 €

0,36 €

0,107 h

Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.

5,769 €

0,62 €

0,397 h

Peó especialitzat construcció.

18,660 €

7,41 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

8,390 €

0,17 €

8,560 €

0,26 €

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 189 de 264

7F1F6EB6F6E413DBD31936CBD4489D992E5A8CE5

Preu total por m

01.07

m

Demolició de vorada sobre base de formigó amb martell pneumàtic i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

0,032 h

Martell pneumàtic.

3,401 €

0,11 €

0,032 h

Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.

5,769 €

0,18 €

0,010 h

Peó especialitzat construcció.

18,660 €

0,19 €

0,020 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

0,36 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

0,840 €

0,02 €

0,860 €

0,03 €

Preu total por m
01.08

m²
0,262 h

Martell elèctric.

0,259 h

Peó ordinari construcció.

2,000 %

Medios auxiliares
Costos indirectes

2,334 €

0,61 €

18,040 €

4,67 €

5,280 €

0,11 €

5,390 €

0,16 €

Preu total por m²
m³
3,173 h

Martell pneumàtic.

3,401 €

10,79 €

1,586 h

Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.

5,769 €

9,15 €

1,280 h

Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.

6,144 €

7,86 €

0,154 h

Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.

34,138 €

5,26 €

1,179 h

Oficial 1ª soldador.

29,490 €

34,77 €

2,948 h

Peó especialitzat construcció.

18,660 €

55,01 €

2,000 %

Medios auxiliares
Costos indirectes

122,840 €

2,46 €

125,300 €

3,76 €

Preu total por m³
m³

129,06 €

Demolició de mur de fàbrica revestida de bloc de formigó buit amb martell pneumàtic, i
càrrega manual de runa a camió o contenidor.

0,722 h

Martell pneumàtic.

3,401 €

0,361 h

Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.

5,769 €

2,08 €

1,135 h

Peó especialitzat construcció.

18,660 €

21,18 €

1,032 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

18,62 €

2,000 %

Medios auxiliares

44,340 €

0,89 €

45,230 €

1,36 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m³
01.11

5,55 €

Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de
oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

3,000 %

01.10

0,89 €

Demolició d'enrajolat de gres i picat del material d'unió adherit al suport, amb martell
elèctric, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

3,000 %

01.09

8,82 €

m³

2,46 €

46,59 €

Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima,
amb retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

0,440 h

Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador.

54,188 €

0,220 h

Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.

34,138 €

7,51 €

1,706 h

Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.

6,144 €

10,48 €

0,393 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

7,09 €

1,572 h

Oficial 1ª soldador.

29,490 €

46,36 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

23,84 €

95,280 €

1,91 €

97,190 €

2,92 €

Preu total por m³

100,11 €
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Demolició de sabata de formigó en massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica de runa sobre camió o
contenidor.

0,660 h

Retroexcavadora sobre pneumàtics, de 85 kW, amb martell trencador.

54,188 €

0,275 h

Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.

34,138 €

9,39 €

0,588 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

10,61 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

55,760 €

1,12 €

56,880 €

1,71 €

Preu total por m³
01.13

m²

0,952 h

Martell pneumàtic.

3,401 €

3,24 €

0,476 h

Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.

5,769 €

2,75 €

0,288 h

Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.

6,144 €

1,77 €

0,265 h

Oficial 1ª soldador.

29,490 €

7,81 €

0,885 h

Peó especialitzat construcció.

18,660 €

16,51 €

0,664 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

11,98 €

2,000 %

Medios auxiliares

44,060 €

0,88 €

44,940 €

1,35 €

Costos indirectes

Preu total por m²
m³
1,692 h

Martell pneumàtic.

3,401 €

5,75 €

0,846 h

Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.

5,769 €

4,88 €

0,154 h

Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.

34,138 €

5,26 €

0,589 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

10,63 €

1,572 h

Peó especialitzat construcció.

18,660 €

29,33 €

2,000 %

Medios auxiliares

55,850 €

1,12 €

56,970 €

1,71 €

Costos indirectes

Preu total por m³
m³

58,68 €

Demolició de mur de fàbrica de marès, amb martell pneumàtic i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

1,692 h

Martell pneumàtic.

3,401 €

5,75 €

0,846 h

Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min.

5,769 €

4,88 €

0,154 h

Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15 kW.

34,138 €

5,26 €

1,571 h

Peó especialitzat construcció.

18,660 €

29,31 €

0,588 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

10,61 €

2,000 %

Medios auxiliares

55,810 €

1,12 €

56,930 €

1,71 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m³
01.16

46,29 €

Demolició de mur de maçoneria ordinària a dos caras vistes de pedra calcària, amb morter,
amb martell pneumàtic i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

3,000 %

01.15

58,59 €

Demolició de llosa massissa de formigó armat de fins a 20 cm de cantell total, amb mitjans
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

3,000 %

01.14

35,76 €

m

58,64 €

Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en balcó o terrassa
de façana i fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, amb mitjans manuals i equip d'oxitall,
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

0,112 h

Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.

6,144 €

0,69 €

0,103 h

Oficial 1ª soldador.

29,490 €

3,04 €

0,207 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

3,73 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

7,460 €

0,15 €

7,610 €

0,23 €

Preu total por m

7,84 €
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Aixecat de tancament de marcs d'acer galvanitzat i reixa electrosoldada, situat sobre mur
de tancament, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.

0,123 h

Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.

6,144 €

0,76 €

0,113 h

Oficial 1ª soldador.

29,490 €

3,33 €

0,227 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

4,10 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

8,190 €

0,16 €

8,350 €

0,25 €

Preu total por m
01.18

Ut

Desmuntatge d'escala de piscina i elements de subjecció, amb mitjans manuals, i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

0,118 h

Ajudant construcció d'obra civil.

2,000 %

Medios auxiliares

19,290 €
3,000 %

Costos indirectes

Ut

0,05 €

2,330 €

0,07 €

0,118 h

Ajudant construcció d'obra civil.

2,000 %

Medios auxiliares

19,290 €
Costos indirectes

0,05 €

2,330 €

0,07 €

0,136 h

Ajudant construcció d'obra civil.

2,000 %

Medios auxiliares

19,290 €
Costos indirectes

0,05 €

2,670 €

0,08 €

0,103 h

Oficial 1ª electricista.

30,000 €

3,09 €

0,103 h

Ajudant electricista.

25,000 €

2,58 €

0,258 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

5,78 €

0,258 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

4,65 €

2,000 %

Medios auxiliares

16,100 €

0,32 €

16,420 €

0,49 €

Costos indirectes

Preu total por Ut
Ut

16,91 €

Desmuntatge de dutxa vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor.

0,290 h

Oficial 1ª fontanero.

30,000 €

8,70 €

0,258 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

5,78 €

0,258 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

4,65 €

2,000 %

Medios auxiliares

19,130 €

0,38 €

19,510 €

0,59 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por Ut
01.23

2,75 €

Desmuntatge de fanal vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor.

3,000 %

01.22

2,62 €

2,620 €

Preu total por Ut
Ut

2,40 €

Desmuntatge de papelera de polietilè, amb mitjans manuals, i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor.

3,000 %

01.21

2,28 €

2,280 €

Preu total por Ut
Ut

2,40 €

Desmuntatge de cadira elevadora de piscina amb escala incorporada i elements de
subjecció, amb mitjans manuals, i càrrega manual de material desmuntat sobre camió o
contenidor.

3,000 %

01.20

2,28 €

2,280 €

Preu total por Ut
01.19

8,60 €

Ut
0,167 h

20,10 €

Desmuntatge de trampa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor.
Ajudant serraller.

25,480 €

4,26 €
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Medios auxiliares

3,000 %

Costos indirectes

4,260 €

0,09 €

4,350 €

0,13 €

Preu total por Ut
01.24

Ut

Desmuntatge de porta o reixa metàl·lica i ferraments, amb mitjans manuals i càrrega manual
del material desmuntat sobre camió o contenidor.

0,268 h

Ajudant serraller.

25,480 €

2,000 %

Medios auxiliares

6,830 €

0,14 €

6,970 €

0,21 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por Ut
01.25

4,48 €

m²

6,83 €

7,18 €

Demolició d'escala metàl·lica, formada per peces simples de perfils laminats, esglaons i
barana d'acer, amb equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

0,213 h

Equip d'oxitall, amb acetilè com combustible i oxigen com comburente.

6,144 €

1,31 €

0,197 h

Oficial 1ª soldador.

29,490 €

5,81 €

0,491 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

8,86 €

2,000 %

Medios auxiliares

15,980 €

0,32 €

16,300 €

0,49 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²

16,79 €

Capítol 2 : Condicionament del terreny
Codi
02.01

Ut

Descripció

Total

Ut

Talat d'arbre, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra.

0,268 h

Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de potència.

0,066 h

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW.

0,166 h

Corró vibrant de guiat manual, de 700 kg, amplada de treball 70 cm.

0,358 h

Oficial 1ª jardiner.

22,410 €

8,02 €

0,706 h

Ajudant jardiner.

19,290 €

13,62 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

2,501 €

0,67 €

38,640 €

2,55 €

7,053 €

1,17 €

26,030 €

0,52 €

26,550 €

0,80 €

Preu total por Ut
02.02

m³

Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat en terra de grava solta, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

0,092 h

Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.

30,445 €

2,80 €

0,021 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

0,38 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

3,180 €

0,06 €

3,240 €

0,10 €

Preu total por m³
02.03

m³

3,34 €

Excavació de soterranis de més de 2 m de profunditat en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

0,154 h

Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.

30,445 €

4,69 €

0,056 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

1,01 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

5,700 €

0,11 €

5,810 €

0,17 €

Preu total por m³
02.04

27,35 €

m³

5,98 €

Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

0,132 h

Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kW.

30,445 €

4,02 €

0,051 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

0,92 €
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3,000 %

Costos indirectes

4,940 €

0,10 €

5,040 €

0,15 €

Preu total por m³
02.05

m³

Excavació en rases per fonamentacions en terra de grava solta, amb mitjans manuals,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

1,105 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

2,000 %

Medios auxiliares

19,930 €

0,40 €

20,330 €

0,61 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m³
02.06

m³

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 115 kW.

40,466 €

16,91 €

0,256 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

4,62 €

2,000 %

Medios auxiliares

21,530 €

0,43 €

21,960 €

0,66 €

m³

Costos indirectes

1,933 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

2,000 %

Medios auxiliares

34,870 €

0,70 €

35,570 €

1,07 €

Costos indirectes

Preu total por m³
m³

34,87 €

36,64 €

Base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb graveta 20/30 mm, i compactació al
95% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual.

2,100 t

Graveta 4, de 20 a 30 mm de diàmetre.

5,577 €

11,71 €

0,109 h

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.

7,728 €

0,84 €

0,829 h

Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

2,918 €

2,42 €

0,011 h

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.

33,413 €

0,37 €

0,091 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

1,64 €

2,000 %

Medios auxiliares

16,980 €

0,34 €

17,320 €

0,52 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m³
m³

17,84 €

Reblert en extradós de mur de formigó, amb graveta 20/30 mm, i compactació al 95% del
Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual.

2,100 t

Graveta 4, de 20 a 30 mm de diàmetre.

5,577 €

11,71 €

0,065 h

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.

7,728 €

0,50 €

0,497 h

Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

2,918 €

1,45 €

0,007 h

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.

33,413 €

0,23 €

0,238 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

4,29 €

2,000 %

Medios auxiliares

18,180 €

0,36 €

18,540 €

0,56 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m³
02.10

22,62 €

Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

3,000 %

02.09

20,94 €

0,418 h

Preu total por m³

02.08

19,93 €

Excavació en rases per fonamentacions en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

3,000 %

02.07

5,19 €

m³

19,10 €

Reblert en extradós de mur de formigó, amb terra de la pròpia excavació, i compactació al
95% del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual.

0,065 h

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.

7,728 €

0,50 €

0,497 h

Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

2,918 €

1,45 €

0,007 h

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.

33,413 €

0,23 €
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0,010 h

Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162 kW.

0,238 h

Peó ordinari construcció.

2,000 %

Medios auxiliares
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3,000 %

Costos indirectes

33,488 €

0,33 €

18,040 €

4,29 €

6,800 €

0,14 €

6,940 €

0,21 €

Preu total por m³

7,15 €

Capítol 3 : Fonaments i contencions
Codi

Ut

Descripció

Total

03.01

m²

Capa de formigó de neteja HL-150/P/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, de
10 cm d'espessor.

0,110 m³

Formigó de neteja HL-150/P/20, fabricat en central.

74,587 €

8,20 €

0,008 h

Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

22,410 €

0,18 €

0,008 h

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

19,290 €

0,15 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

8,530 €

0,17 €

8,700 €

0,26 €

Preu total por m²
03.02

m²

Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons de fusta,
amortitzables en 15 usos per a llosa de fonamentació.

0,003 m³

Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor, en fonamentacions.

320,958 €

0,96 €

0,008 kg

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

1,367 €

0,01 €

0,040 kg

Puntes d'acer de 20x100 mm.

2,918 €

0,12 €

0,050 l

Agent desemmotllador, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a encofrats
metàl·lics, fenòlics o de fusta.

1,651 €

0,08 €

0,474 h

Oficial 1ª encofrador.

22,410 €

10,62 €

0,527 h

Ajudant encofrador.

19,290 €

10,17 €

2,000 %

Medios auxiliares

21,960 €

0,44 €

22,400 €

0,67 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
03.03

m³

23,07 €

Llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 52,6 kg/m³; acabat
superficial llis mitjançant regla vibrant, sense incloure encofrat.

10,000 Ut

Separador homologat per fonamentacions.

0,116 €

1,16 €

53,652 kg

Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense
elaborar, diàmetres varis.

0,549 €

29,45 €

0,263 kg

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

1,000 m³

Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en central.

0,346 h

Regla vibrant de 3 m.

0,354 h

Oficial 1ª ferrallista.

22,410 €

7,93 €

0,532 h

Ajudant ferrallista.

19,290 €

10,26 €

0,368 h

Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

22,410 €

8,25 €

0,443 h

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

19,290 €

8,55 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

1,367 €

0,36 €

100,610 €

100,61 €

3,893 €

1,35 €

167,920 €

3,36 €

171,280 €

5,14 €

Preu total por m³
03.04

8,96 €

m³

6,000 Ut
80,588 kg
0,384 kg

176,42 €

Llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 76,75 kg/m³; acabat
superficial llis mitjançant regla vibrant, sense incloure encofrat.
Separador homologat per fonamentacions.

0,116 €

0,70 €

Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense
elaborar, diàmetres varis.

0,549 €

44,24 €

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

1,367 €

0,52 €
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114,378 €

1,35 €

Oficial 1ª ferrallista.

22,410 €

11,61 €

0,776 h

Ajudant ferrallista.

19,290 €

14,97 €

0,368 h

Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

22,410 €

8,25 €

0,443 h

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

19,290 €

8,55 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

210,290 €

4,21 €

214,500 €

6,44 €

Preu total por m³
03.05

m³

10,000 Ut

Separador homologat per fonamentacions.

0,116 €

1,16 €

84,500 kg

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080
B 500 S, diàmetres varis.

0,716 €

60,50 €

0,338 kg

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

1,150 m³

Formigó HA-30/P/20/IV, fabricat en central.

1,367 €

0,46 €

114,378 €

131,53 €

0,143 h
0,143 h

Oficial 1ª ferrallista.

22,410 €

3,20 €

Ajudant ferrallista.

19,290 €

2,76 €

0,053 h

Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

22,410 €

1,19 €

0,263 h

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

19,290 €

5,07 €

2,000 %

Medios auxiliares
Costos indirectes

205,870 €

4,12 €

209,990 €

6,30 €

Preu total por m³
m²

216,29 €

Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat
en central, i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 15x15
Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats.

2,000 Ut

Separador homologat per soleres.

0,042 €

1,200 m²

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

2,718 €

3,26 €

0,158 m³

Formigó HA-30/P/20/IV, fabricat en central.

114,378 €

18,07 €

0,050 m²

Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de
20 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

1,117 €

0,06 €

0,089 h

Regla vibrant de 3 m.

3,893 €

0,35 €

0,123 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

2,76 €

0,123 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

2,22 €

0,062 h

Ajudant construcció.

19,290 €

1,20 €

2,000 %

Medios auxiliares

28,000 €

0,56 €

28,560 €

0,86 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
03.07

220,94 €

Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada amb formigó HA30/P/20/IV fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
quantia 84,5 kg/m³, sense incloure encofrat.

3,000 %

03.06

120,10 €

3,893 €

m³

0,08 €

29,42 €

Mur de contenció de terres de superfície plana, sense taló, de formigó armat, de fins 3 m
d'altura, realitzat amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot,
i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 22 kg/m³, sense incloure encofrat.

10,000 Ut

Separador homologat per murs.

0,049 €

0,49 €

22,440 kg

Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense
elaborar, diàmetres varis.

0,549 €

12,32 €

0,286 kg

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

1,367 €

0,39 €

0,050 m

Tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat,
segons UNE-EN 1329-1.

2,784 €

0,14 €

1,100 m³

Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en central.

100,610 €

110,67 €

0,228 h

Oficial 1ª ferrallista.

22,410 €

5,11 €

0,291 h

Ajudant ferrallista.

19,290 €

5,61 €

0,170 h

Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

22,410 €

3,81 €

0,680 h

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

19,290 €

13,12 €

2,000 %

Medios auxiliares

151,660 €

3,03 €
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3,000 %

Costos indirectes

154,690 €

Preu total por m³
03.08

m²

0,050 m²

Tauler contraplacat fenòlic de fusta de pi amb bastidor metàl·lic, per encofrar murs
de formigó de fins a 3 m d'altura.

208,404 €

10,42 €

0,005 Ut

Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a mur de formigó a una cara, de
fins a 3 m d'altura, formada per esquadres metàl·liques per a estabilització i aplomat
de la superfície encofrant del mur.

333,463 €

1,67 €

0,013 l

Agent desemmotllador biodegradable en fase aquosa per a formigons amb acabat
vist.

6,794 €

0,09 €

0,398 h

Oficial 1ª encofrador.

22,410 €

8,92 €

0,398 h

Ajudant encofrador.

19,290 €

7,68 €

2,000 %

Medios auxiliares

28,780 €

0,58 €

29,360 €

0,88 €

Costos indirectes

Preu total por m²
m²

30,24 €

Muntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb
textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en
20 usos, per a formació de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per
a contenció de terres; i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat.

0,050 m²

Tauler contraplacat fenòlic de fusta de pi amb bastidor metàl·lic, per encofrar murs
de formigó de fins a 3 m d'altura.

208,404 €

10,42 €

0,007 Ut

Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a mur de formigó a dues cares,
de fins a 3 m d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a estabilització i
aplomat de la superfície encofrant del mur.

229,256 €

1,60 €

0,013 l

Agent desemmotllador biodegradable en fase aquosa per a formigons amb acabat
vist.

6,794 €

0,09 €

0,228 h

Oficial 1ª encofrador.

22,410 €

5,11 €

0,278 h

Ajudant encofrador.

19,290 €

5,36 €

2,000 %

Medios auxiliares

22,580 €

0,45 €

23,030 €

0,69 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
03.10

159,33 €

Muntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb
tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a formació
de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres;
i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat.

3,000 %

03.09

4,64 €

m³

23,72 €

Mur de formigó armat 2C, d'entre 3 i 6 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb
formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, 49 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat vist amb textura
llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos.

0,400 m²

Tauler contraplacat fenòlic de fusta de pi amb bastidor metàl·lic, per encofrar murs
de formigó d'entre 3 i 6 m d'altura.

208,414 €

83,37 €

0,053 Ut

Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a mur de formigó a dues cares,
d'entre 3 i 6 m d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a estabilització i
aplomat de la superfície encofrant del mur.

215,042 €

11,40 €

0,104 l

Agent desemmotllador biodegradable en fase aquosa per a formigons amb acabat
vist.

6,794 €

0,71 €

0,120 kg

Morter a base de ciment hidràulic, modificat amb polímers, amb resistència a
compressió a 28 dies major de 24,2 N/mm², classe R2 segons UNE-EN 1504-3, aplicable
en capa de 1 a 5 mm d'espessor mig, per a reparació superficial i acabat
d'estructures de formigó.

0,909 €

0,11 €

8,000 Ut

Separador homologat per murs.

0,049 €

0,39 €

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080
B 500 S, diàmetres varis.

0,716 €

35,08 €

49,000 kg
0,294 kg

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

1,000 m³

Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en central.

1,367 €

0,40 €

100,610 €

100,61 €

3,043 h
3,043 h

Oficial 1ª encofrador.

22,410 €

68,19 €

Ajudant encofrador.

19,290 €

0,283 h

58,70 €

Oficial 1ª ferrallista.

22,410 €

6,34 €
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0,363 h

Ajudant ferrallista.

0,258 h

Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

19,290 €
22,410 €

5,78 €

1,031 h

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

19,290 €

19,89 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

397,970 €

7,96 €

405,930 €

12,18 €

Preu total por m³
03.11

m³

7,00 €

418,11 €

Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb
formigó HA-30/P/20/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B
500 S, 63,5 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat vist amb
textura llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en
20 usos.

0,400 m²

Tauler contraplacat fenòlic de fusta de pi amb bastidor metàl·lic, per encofrar murs
de formigó de fins a 3 m d'altura.

208,404 €

83,36 €

0,053 Ut

Estructura suport de sistema d'encofrat vertical, per a mur de formigó a dues cares,
de fins a 3 m d'altura, formada per tornapuntes metàl·lics per a estabilització i
aplomat de la superfície encofrant del mur.

229,256 €

12,15 €

0,104 l

Agent desemmotllador biodegradable en fase aquosa per a formigons amb acabat
vist.

6,794 €

0,71 €

0,120 kg

Morter a base de ciment hidràulic, modificat amb polímers, amb resistència a
compressió a 28 dies major de 24,2 N/mm², classe R2 segons UNE-EN 1504-3, aplicable
en capa de 1 a 5 mm d'espessor mig, per a reparació superficial i acabat
d'estructures de formigó.

0,909 €

0,11 €

8,000 Ut

Separador homologat per murs.

0,049 €

0,39 €

Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense
elaborar, diàmetres varis.

0,549 €

35,56 €

64,770 kg
0,826 kg

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

1,050 m³

Formigó HA-30/P/20/IV, fabricat en central.

1,367 €

1,13 €

114,378 €

120,10 €

1,859 h
2,263 h

Oficial 1ª encofrador.

22,410 €

41,66 €

Ajudant encofrador.

19,290 €

43,65 €

0,576 h

Oficial 1ª ferrallista.

22,410 €

12,91 €

0,733 h

Ajudant ferrallista.

19,290 €

14,14 €

0,258 h

Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

22,410 €

5,78 €

1,031 h

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

19,290 €

19,89 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

391,540 €

7,83 €

399,370 €

11,98 €

Preu total por m³

411,35 €

Capítol 4 : Estructures de formigó
Codi

Ut

Descripció

Total

04.01

m²

Vas de piscina de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via
humida, amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

0,050 t

Tot-u artificial calcari.

0,050 m²

Encofrat perdut de fàbrica de maó ceràmic buit de 24x12x8 cm.

7,895 €

2,200 m²

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

0,150 t

Graveta 4, de 20 a 30 mm de diàmetre.

5,577 €

0,84 €

0,160 m³

Formigó per projectar, HA-30/F/12/IV, amb una dosificació de ciment de 400 kg/m³,
fabricat en central.

71,611 €

11,46 €

0,726 h

Gunitadora de formigó per via humida 33 kW.

10,821 €

7,86 €

0,504 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

22,410 €

11,29 €

0,755 h

Ajudant construcció d'obra civil.

19,290 €

14,56 €

3,000 %

Medios auxiliares

63,670 €

1,91 €

65,580 €

1,97 €

3,000 %

Costos indirectes

0,39 €

16,373 €

0,82 €

7,478 €

16,45 €

Preu total por m²

67,55 €
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Vas de piscina de 20 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via
humida, amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

0,050 t

Tot-u artificial calcari.

0,050 m²

Encofrat perdut de fàbrica de maó ceràmic buit de 24x12x8 cm.

7,895 €

2,200 m²

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

0,150 t

Graveta 4, de 20 a 30 mm de diàmetre.

5,577 €

0,84 €

0,210 m³

Formigó per projectar, HA-30/F/12/IV, amb una dosificació de ciment de 400 kg/m³,
fabricat en central.

71,611 €

15,04 €

0,964 h

Gunitadora de formigó per via humida 33 kW.

10,821 €

10,43 €

0,653 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

22,410 €

14,63 €

0,980 h

Ajudant construcció d'obra civil.

19,290 €

18,90 €

3,000 %

Medios auxiliares

77,500 €

2,33 €

79,830 €

2,39 €

3,000 %

Costos indirectes

0,82 €

7,478 €

16,45 €

Preu total por m²
04.03

m²
0,003 m³

Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor, en fonamentacions.

320,958 €

0,96 €

0,008 kg

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

1,367 €

0,01 €

0,040 kg

Puntes d'acer de 20x100 mm.

2,918 €

0,12 €

0,050 l

Agent desemmotllador, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a encofrats
metàl·lics, fenòlics o de fusta.

1,651 €

0,08 €

0,474 h

Oficial 1ª encofrador.

22,410 €

10,62 €

0,527 h

Ajudant encofrador.

19,290 €

10,17 €

2,000 %

Medios auxiliares

21,960 €

0,44 €

22,400 €

0,67 €

Costos indirectes

Preu total por m²
m³

23,07 €

Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/P/20/I
fabricat en central i abocament amb cubilot, sense incloure encofrat.

1,000 m³

Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.

92,028 €

92,03 €

0,053 h

Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

22,410 €

1,19 €

0,474 h

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

19,290 €

9,14 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

102,360 €

2,05 €

104,410 €

3,13 €

Preu total por m³
04.05

82,22 €

Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons de fusta,
amortitzables en 15 usos per a llosa de fonamentació.

3,000 %

04.04

0,39 €

16,373 €

m²

107,54 €

Llosa d'escala de formigó armat, e=15 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat
en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 24 kg/m²; Muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir a la seva cara
inferior i laterals, en planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per superfície encofrant de
taulers de fusta de pi, estructura suport horitzontal de taulers de fusta de pi i estructura suport
vertical de puntals metàl·lics; amortitzables els taulons de la superfície encofrant en 10 usos,
els taulons de l'estructura suport en 10 usos i els puntals en 150 usos.

0,750 m

Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.

0,013 Ut

Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m d'altura.

7,686 €

5,76 €

11,146 €

0,003 m³

Fusta de pi.

0,14 €

198,544 €

0,040 kg

0,60 €

Puntes d'acer de 20x100 mm.

2,918 €

0,12 €

0,030 l

Agent desemmotllador, a base d'olis especials, emulsionant en aigua per a encofrats
metàl·lics, fenòlics o de fusta.

1,651 €

0,05 €

3,000 Ut

Separador homologat per lloses d'escala.

0,063 €

0,19 €

Acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S, subministrat en obra en barres sense
elaborar, diàmetres varis.

0,549 €

14,49 €

26,400 kg
0,408 kg

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

0,150 m³

Formigó HA-25/P/20/IIa, fabricat en central.

1,367 €

0,56 €

100,610 €

15,09 €

0,767 h
0,767 h

Oficial 1ª encofrador.

22,410 €

17,19 €

Ajudant encofrador.

19,290 €

14,80 €
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0,417 h

Oficial 1ª ferrallista.

22,410 €

9,34 €

0,442 h

Ajudant ferrallista.

19,290 €

8,53 €

0,038 h

Oficial 1ª estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

22,410 €

0,85 €

0,151 h

Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigó.

19,290 €

2,91 €

2,000 %

Medios auxiliares

90,620 €

1,81 €

92,430 €

2,77 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
04.06

m²

Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny format per panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica
0,034 W/(mK), col·locat a la base de la solera, cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm
d'espessor, preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu).

1,100 m²

Panell rígid de poliestirè extrudit, segons UNE-EN 13164, de superfície llisa i mecanitzat
lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), Euroclasse E de
reacció al foc, amb codi de designació XPS-EN 13164-T1-CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)WL(T)0,7--FT2.

3,849 €

4,23 €

1,100 m²

Film de polietilè de 0,2 mm d'espessor i 184 g/m² de massa superficial.

0,308 €

0,34 €

0,400 m

Cinta autoadhesiva per closa de juntes.

0,250 €

0,10 €

0,153 h

Oficial 1ª muntador d'aïllaments.

22,410 €

3,43 €

0,153 h

Ajudant muntador d'aïllaments.

19,290 €

2,95 €

2,000 %

Medios auxiliares

11,050 €

0,22 €

11,270 €

0,34 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
04.07

m³

4,400 m²

11,61 €

Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 90 kg/m³; muntatge
i desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta.
Sistema d'encofrat recuperable per a l'execució de cèrcols de formigó armat,
compost de: puntals metàl·lics telescòpics, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant
de fusta tractada reforçada amb barres i perfils.

26,963 €

118,64 €

25,000 Ut

Separador homologat per bigues.

0,066 €

1,65 €

90,000 kg

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080
B 500 S, diàmetres varis.

0,716 €

64,44 €

1,000 m³

Formigó HA-30/P/20/IV, fabricat en central.

114,378 €

114,38 €

0,876 h

Oficial 1ª estructurista.

22,410 €

19,63 €

1,752 h

Ajudant estructurista.

19,290 €

33,80 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

352,540 €

7,05 €

359,590 €

10,79 €

Preu total por m³
04.08

95,20 €

m²

370,38 €

Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 20 cm, realitzada amb formigó HA30/P/20/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia
27 kg/m²; muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu altura lliure de planta de
fins a 3 m. Sense incloure repercussió de pilars.

1,100 m²

Sistema d'encofrat continu per a llosa de formigó armat, fins a 3 m d'altura lliure de
planta, compost de: puntals, sotaponts metàl·lics i superfície encofrant de fusta
tractada reforçada amb barres i perfils.

3,000 Ut

Separador homologat per lloses massisses.

0,067 €

0,20 €

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080
B 500 S, diàmetres varis.

0,716 €

19,33 €

27,000 kg

12,321 €

13,55 €

0,210 m³

Formigó HA-30/P/20/IV, fabricat en central.

114,378 €

24,02 €

0,495 h

Oficial 1ª estructurista.

22,410 €

11,09 €

0,495 h

Ajudant estructurista.

19,290 €

9,55 €

2,000 %

Medios auxiliares

77,740 €

1,55 €

79,290 €

2,38 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²

81,67 €
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Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell
25 = 20+5 cm, realitzat amb formigó HA-30/B/12/IV fabricat en central, i abocament amb
cubilot, volum total de formigó 0,098 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia
total de 1,85 kg/m², sobre sistema d'encofrat parcial; bigueta pretensada; revoltó de formigó
model Hourdis, 60x20x20 cm, fabricat amb grava calcària; malla electrosoldada ME 20x20 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compressió. Sense incloure repercussió de pilars
ni de bigues.

1,100 m²

Sistema d'encofrat parcial per a forjat unidireccional de formigó armat, fins a 3 m
d'altura lliure de planta, compost de: puntals, sotaponts metàl·lics i superfície
encofrant de fusta tractada reforçada amb barres i perfils.

2,084 €

2,29 €

5,625 Ut

Revoltó de formigó model Hourdis, 60x20x20 cm, fabricat amb grava calcària, inclús
p/p de peces especials.

0,699 €

3,93 €

0,165 m

Bigueta pretensada, T-18, Lmitjana = <4 m, segons UNE-EN 15037-1.

4,035 €

0,67 €

0,908 m

Bigueta pretensada, T-18, Lmitjana = 4/5 m, segons UNE-EN 15037-1.

4,310 €

3,91 €

0,495 m

Bigueta pretensada, T-18, Lmitjana = 5/6 m, segons UNE-EN 15037-1.

4,910 €

2,43 €

0,083 m

Bigueta pretensada, T-18, Lmitjana = >6 m, segons UNE-EN 15037-1.

6,011 €

0,50 €

1,850 kg

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080
B 500 S, diàmetres varis.

0,716 €

1,32 €

1,100 m²

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

0,098 m³

Formigó HA-30/B/12/IV, fabricat en central.

0,614 h
0,614 h
2,000 %

2,338 €

2,57 €

122,664 €

12,02 €

Oficial 1ª estructurista.

22,410 €

13,76 €

Ajudant estructurista.

19,290 €

11,84 €

Medios auxiliares

55,240 €

1,10 €

56,340 €

1,69 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²

58,03 €

Capítol 5 : Estructures d'acer
Codi

Ut

Descripció

Total

05.01

Ut

Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 200x200 mm i espessor 10 mm, amb 4 perns
soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 30 cm de longitud
total.

3,140 kg

Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, per aplicacions estructurals.

1,138 €

3,57 €

1,065 kg

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080
B 500 S, diàmetres varis.

0,716 €

0,76 €

0,016 h

Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.

2,584 €

0,04 €

0,260 h

Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.

22,410 €

5,83 €

0,260 h

Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.

19,290 €

5,02 €

2,000 %

Medios auxiliares

15,220 €

0,30 €

15,520 €

0,47 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por Ut
05.02

kg

15,99 €

Acer S275JR en pilars, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB ou HEM amb unions soldades.

1,050 kg

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals.

0,867 €

0,91 €

0,050 l

Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat
de zinc.

4,002 €

0,20 €

0,016 h

Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.

2,584 €

0,04 €

0,021 h

Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.

22,410 €

0,47 €

0,021 h

Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.

19,290 €

0,41 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

2,030 €

0,04 €

2,070 €

0,06 €

Preu total por kg

2,13 €
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Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
UPN, HEA, HEB o HEM amb unions soldades.

1,050 kg

Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per
aplicacions estructurals.

0,867 €

0,91 €

0,050 l

Emprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat
de zinc.

4,002 €

0,20 €

0,016 h

Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.

2,584 €

0,04 €

0,021 h

Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica.

22,410 €

0,47 €

0,021 h

Ajudant muntador d'estructura metàl·lica.

19,290 €

0,41 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

2,030 €

0,04 €

2,070 €

0,06 €

Preu total por kg

2,13 €

Capítol 6 : Fàbriques
Codi

Ut

Descripció

06.01

m²

Fulla exterior de tancament de façana, de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó
tipus italià, per revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), fabricat amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat
en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5,
subministrat en sacs; revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades
amb morter d'alta adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U" amb armadura i
massissat de formigó.

10,500 Ut

Total

Bloc de formigó tipus italià, per revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoria II, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat amb grava calcària, inclús p/p de peces
especials: cèrcols i medis. Segons UNE-EN 771-3.

0,499 €

5,24 €

0,022 t

Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra.

15,006 €

0,33 €

4,221 kg

Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.

0,082 €

0,35 €

0,084 kg

Additiu hidròfug per a impermeabilització de morters o formigons.

1,000 €

0,08 €

2,500 kg

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080
B 500 S, diàmetres varis.

0,716 €

1,79 €

5,000 Ut

Plaqueta de formigó gris, 20x17x4 cm, per revestir.

0,250 €

1,25 €

0,010 h

Formigonera.

1,401 €

0,01 €

0,436 h

Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.

22,410 €

9,77 €

0,363 h

Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta.

18,040 €

6,55 €

3,000 %

Medios auxiliares

25,370 €

0,76 €

26,130 €

0,78 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
06.02

m²

10,500 Ut

26,91 €

Fulla exterior de tancament de façana, de 15 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó
tipus italià, per revestir, color gris, 50x20x15 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), fabricat amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat
en obra, amb 300 kg/m³ de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5,
subministrat en sacs; revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades
amb morter d'alta adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U" amb armadura i
massissat de formigó.
Bloc de formigó tipus italià, per revestir, color gris, 50x20x15 cm, categoria II, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat amb grava calcària, inclús p/p de peces
especials: cèrcols i medis. Segons UNE-EN 771-3.

0,492 €

5,17 €

0,017 t

Sorra de pedrera, per a morter preparat en obra.

15,006 €

0,26 €

3,317 kg

Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.

0,082 €

0,27 €

0,066 kg

Additiu hidròfug per a impermeabilització de morters o formigons.

1,000 €

0,07 €

2,500 kg

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080
B 500 S, diàmetres varis.

0,716 €

1,79 €

5,000 Ut

Plaqueta de formigó gris, 20x17x4 cm, per revestir.

0,250 €

1,25 €

0,008 h

Formigonera.

1,401 €

0,01 €
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0,378 h

Oficial 1ª construcció en treballs de ram de paleta.

22,410 €

8,47 €

0,303 h

Peó ordinari construcció en treballs de ram de paleta.

18,040 €

5,47 €

3,000 %

Medios auxiliares

22,760 €

0,68 €

23,440 €

0,70 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
06.03

m

Canaleta en cantell de piscina composta per peces prefabricades de formigó per recollida
d'aigües de 20 cm d'ample, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-5, arrebossades i
brunyides interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, amb
angles arrodonits i posterior revestiment amb polièster reforçat amb fibra de vidre, amb
reixeta d'obertures longitudinals, amb textura antilliscant en material plàstic de 20 mm
d'ample, model Astral o similar, perfil suport i p/p de peces especials de cantonada.

1,050 m

Canaleta prefabricada de formigó per recollida d'aigües, de 20 cm d'ample, inclús
p/p de peces especials.

0,010 m³

Aigua.

0,056 t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència
a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

0,006 m³

Aigua.

0,019 t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

1,000 m²
0,750 kg
1,050 m

Reixeta de PVC de 20 cm d'amplària per canaleta de piscina, de material plàstic
amb textura antilliscant, fins i tot p/p de perfil suport i peces especials de cantonada,
Astral o similar.

1,000 Ut

Peces especials i material complementari.

1,094 h

Ajudant construcció d'obra civil.

0,597 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

2,000 %

Medios auxiliares

4,335 €

4,55 €

1,167 €

0,01 €

26,871 €

1,50 €

1,167 €

0,01 €

33,180 €

0,63 €

Malla de fibra de vidre.

1,842 €

1,84 €

Resina de polièster.

5,791 €

4,34 €

52,070 €

54,67 €

3,000 %

Costos indirectes

0,709 €

0,71 €

19,290 €

21,10 €

22,410 €

13,38 €

102,740 €

2,05 €

104,790 €

3,14 €

Preu total por m
06.04

Ut
56,000 Ut

24,14 €

107,93 €

Boca de registre de dipòsit d'aigua, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 51x51 cm, amb
marc i tapa de ferro colat, per a allotjament de les vàlvules.
Maó ceràmic calat per revestir, 24x10x11,5 cm, segons UNE-EN 771-1.

0,424 €

23,74 €

0,006 m³

Aigua.

1,167 €

0,01 €

0,035 t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència
a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

26,871 €

0,94 €

0,008 m³

Aigua.

1,167 €

0,01 €

0,045 t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

33,180 €

1,49 €

1,000 Ut

Marc i tapa de ferro colat, 50x50 cm, per pericó registrable, classe B-125 segons UNEEN 124.

38,782 €

38,78 €

1,527 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

34,22 €

1,294 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

23,34 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

122,530 €

2,45 €

124,980 €

3,75 €

Preu total por Ut

128,73 €

Capítol 7 : Revestiments exteriors
Codi

Ut

Descripció

Total

07.01

m²

Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat
superficial rugós, amb morter de ciment M-5, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb
canvis de material i en els fronts de forjat.
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0,010 m³

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

96,604 €

0,97 €

0,210 m²

Malla de fibra de vidre teixida, amb impregnació de PVC, de 10x10 mm de llum,
antiàlcalis, de 115 a 125 g/m² i 500 µ d'espessor, per a armar gotejats tradicionals,
esquerdejats i morters.

1,292 €

0,27 €

0,539 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

12,08 €

0,274 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

4,94 €

2,000 %

Medios auxiliares

18,260 €

0,37 €

18,630 €

0,56 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
07.02

m²

Revestiment de paraments interiors i exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial per
a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color blanc, per a la realització de la
capa base amb revestiments continus bicapa, acabat remolinat, espessor 10 mm, aplicat
manualment, armat i reforçat amb malla antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts
de forjat.

18,000 kg

Morter industrial per a arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color blanc,
compost per ciment d'alta resistència, àrids seleccionats i altres additius.

0,141 €

2,54 €

0,210 m²

Malla de fibra de vidre, de 10x10 mm de llum, antiàlcalis, de 200 a 250 g/m² de massa
superficial i 750 a 900 micres de gruix, amb 25 kp/cm² de resistència a tracció, per
armar morters monocapa.

2,009 €

0,42 €

0,513 h

Oficial 1ª revocador.

22,410 €

11,50 €

0,277 h

Peó especialitzat revocador.

18,660 €

5,17 €

2,000 %

Medios auxiliares

19,630 €

0,39 €

20,020 €

0,60 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
07.03

m²

20,62 €

Revestiment de paraments exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial per a
arrebossat en capa grossa, tipus CR CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color blanc, per a la
realització de la capa base amb revestiments continus bicapa, acabat brunyit, espessor 10
mm, aplicat manualment, aplicat sobre una capa de pont d'adherència, en aquells llocs de
la seva superfície on presenti deficiències.

0,100 kg

Pont d'adherència per a incrementar l'adherència entre morters a base de ciment
i/o calç i suports de formigó, compost de resines sintètiques, càrregues minerals i
additius orgànics i inorgànics.

5,010 €

0,50 €

18,000 kg

Morter industrial per a arrebossat en capa grossa, tipus CR CSIV W2, segons UNE-EN
998-1, color blanc, compost per ciment d'alta resistència, àrids seleccionats i altres
additius.

0,199 €

3,58 €

0,615 h

Oficial 1ª revocador.

22,410 €

13,78 €

0,385 h

Peó especialitzat revocador.

18,660 €

7,18 €

2,000 %

Medios auxiliares

25,040 €

0,50 €

25,540 €

0,77 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
07.04

19,19 €

m²

26,31 €

Revestiment decoratiu en façanes i paraments interiors, amb morter industrial per a
arrebossat en capa fina, tipus CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, de 5 mm d'espessor, color
blanc, acabat llis, per a la realització de la capa d'acabat en revestiments continus bicapa.

9,000 kg

Morter industrial per a arrebossat en capa fina, tipus CSIV W0, segons UNE-EN 998-1,
de 5 mm d'espessor, color blanc, acabat llis, compost de ciment blanc, pols de
marbre i additius orgànics i inorgànics.

1,000 m

Cinta adhesiva de pintor.

0,308 h

Oficial 1ª revocador.

0,308 h

Peó especialitzat revocador.

18,660 €

5,75 €

4,000 %

Medios auxiliares

14,640 €

0,59 €

15,230 €

0,46 €

3,000 %

Costos indirectes

0,216 €

1,94 €

0,050 €

0,05 €

22,410 €

6,90 €

Preu total por m²

15,69 €
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Revestiment de mosaic de gres esmaltat antilliscant classe 3, color cel clar boira (referència
54282 de la sèrie Astral o similar), format per tessel·les de 25x25x6 mm, en vasos de piscina,
incloent la formació de les línies de marca en fons i laterals segons plànols en color blau fosc
boira (referència 54279 de la sèrie Astral o similar).

1,000 m²

Mosaic de gres esmaltat antilliscant classe 3, color cel clar boira (referència 54282 de
la sèrie Astral o similar) per al general de la piscina i color blau fosc boira (referència
54279 de la sèrie Astral o similar) per a la formació de línies de marca en fons i laterals
segons plànols, acabat antilliscant, format per tessel·les de 25x25x6 mm, muntades
sobre peces de malla de 299x299 mm.

0,010 m³

Aigua.

0,056 t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-15 (resistència a compressió 15 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

1,000 Ut
4,000 kg

16,181 €

16,18 €

1,167 €

0,01 €

33,180 €

1,86 €

Material complementari per revestiment de piscines.

0,624 €

0,62 €

Adhesiu de ciment millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, segons
UNE-EN 12004, color blanc.

0,558 €

2,23 €

0,500 kg

Morter de junts de resines reactives RG, per a junta oberta entre 3 i 15 mm, segons
UNE-EN 13888.

8,128 €

4,06 €

0,694 h

Oficial 1ª enrajolador.

22,410 €

15,55 €

0,669 h

Ajudant enrajolador.

19,290 €

12,91 €

3,000 %

Medios auxiliares

53,420 €

1,60 €

55,020 €

1,65 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²

56,67 €

Capítol 8 : Revestiments interiors
Codi

Ut

Descripció

Total

08.01

m²

Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3 m
d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5.

0,010 m³

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

96,604 €

0,97 €

0,480 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

10,76 €

0,240 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

4,33 €

2,000 %

Medios auxiliares

16,060 €

0,32 €

16,380 €

0,49 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
08.02

m²

16,87 €

Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament horitzontal interior, fins a 3 m
d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5.

0,010 m³

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

96,604 €

0,97 €

0,465 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

10,42 €

0,233 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

4,20 €

2,000 %

Medios auxiliares

15,590 €

0,31 €

15,900 €

0,48 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²

16,38 €

Capítol 9 : Impermeabilitzacions
Codi

Ut

Descripció

Total

09.01

m²

Impermeabilització de piscina constituït per mur de superfície llisa de formigó, elements
prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb morter impermeabilitzant
flexible monocomponent, color gris, aplicat amb brotxa en dues o més capes, fins a
aconseguir un espessor mínim total de 2 mm.
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2,200 kg

Morter impermeabilitzant flexible monocomponent, color gris, a base de ciments
lleugers especials i àrids seleccionats, amb polímers en pols, segons UNE-EN 1504-2,
Euroclasse F de reacció al foc, aplicable en interiors i exteriors.

5,310 €

11,68 €

0,089 h
0,089 h

Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants.

22,410 €

1,99 €

Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants.

19,290 €

2,000 %

1,72 €

Medios auxiliares

15,390 €

0,31 €

15,700 €

0,47 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
09.02

m²

Impermeabilització de coberta plana transitable per a trànsit de vianants, realitzada
mitjançant revestiment continu elàstic impermeabilitzant a base de poliuretà alifàtic,
Revetón Mempur "REVETÓN", color blanc, amb un rendiment de 1,5 kg/m² i de 1,2 mm
d'espessor mínim, i resolució de punts singulars mitjançant geotèxtil no teixit de fibres de
polièster, Texnón 90 "REVETÓN" i massilla tixotròpica a base de poliuretà líquid, aplicat a corró
en dues mans, sobre emprimació de resines sintètiques, "REVETÓN".

0,200 l

Emprimació de resines sintètiques, "REVETÓN", incolora.

11,213 €

2,24 €

0,120 kg

Massilla tixotròpica a base de poliuretà líquid, color gris.

16,273 €

1,95 €

0,100 m²

Geotèxtil no teixit de fibres de polièster, Texnón 90 "REVETÓN", de 90 g/m² de massa
superficial.

6,037 €

0,60 €

1,500 kg

Revestiment continu elàstic impermeabilitzant a base de poliuretà alifàtic, Revetón
Mempur "REVETÓN", color blanc.

11,204 €

16,81 €

0,213 h

Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants.

22,410 €

4,77 €

0,213 h

Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants.

19,290 €

4,11 €

2,000 %

Medios auxiliares

30,480 €

0,61 €

31,090 €

0,93 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
09.03

16,17 €

m²

32,02 €

Impermeabilització de dipòsit d'aigua potable, realitzada mitjançant revestiment continu
elàstic impermeabilitzant de dos components a base de resina epoxi, d'alta resistència, amb
registre sanitari, color blanc, amb un rendiment de 0,25 l/m², sobre la superfície suport (no
inclosa en aquest preu).

0,250 l

Revestiment continu elàstic impermeabilitzant de dos components a base de resina
epoxi, d'alta resistència, amb registre sanitari, color blanc, amb un rendiment de 0,25
l/m².

31,658 €

7,91 €

0,149 h

Oficial 1ª aplicador de productes impermeabilitzants.

22,410 €

3,34 €

0,149 h

Ajudant aplicador de productes impermeabilitzants.

19,290 €

2,87 €

2,000 %

Medios auxiliares

14,120 €

0,28 €

14,400 €

0,43 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²

14,83 €

Capítol 10 : Paviments exteriors
Codi

Ut

Descripció

Total

10.01

m²

Formació de pendents amb formigó lleuger de resistència a compressió 3,0 MPa,
confeccionat en obra amb argila expandida, i ciment Portland amb calcària, amb espessor
medi de 10 cm, en coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%.

4,000 Ut

Maó ceràmic buit doble Castellano H6, per revestir, 24x12x7,9 cm, segons UNE-EN 7711.

0,175 €

0,70 €

0,100 m³

Formigó lleuger de resistència a compressió 3 MPa, de densitat 600 kg/m³,
confeccionat en obra amb 1.100 litres d'argila expandida, de granulometria entre 4 i
12,5 mm, densitat 330 kg/m³ i 150 kg de ciment Portland amb calcària.

96,638 €

9,66 €

0,010 m²

Panell rígid de poliestirè expandit, segons UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de
20 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,55 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

1,117 €

0,01 €

0,006 m³

Aigua.

1,167 €

0,01 €

0,028 t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència
a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

26,871 €

0,75 €
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0,062 h

Formigonera.

1,401 €

0,09 €

0,315 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

7,06 €

0,391 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

7,05 €

2,000 %

Medios auxiliares

25,330 €

0,51 €

25,840 €

0,78 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
10.02

m
18,000 Ut

Esglaonat d'escala, mitjançant maó ceràmic buit.
Maó ceràmic buit doble Castellano H6, per revestir, 24x12x7,9 cm, segons UNE-EN 7711.

0,175 €

3,15 €

0,006 m³

Aigua.

1,167 €

0,01 €

0,019 t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència
a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

26,871 €

0,51 €

0,408 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

9,14 €

0,459 h

Ajudant construcció.

19,290 €

8,85 €

2,000 %

Medios auxiliares

21,660 €

0,43 €

22,090 €

0,66 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m
10.03

m

0,010 m³

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5 i picadís, confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.

96,404 €

0,96 €

1,050 m

Esglaó prefabricat de formigó, en "L", per a exteriors, bicapa d'alta resistència classe
3 obtinguda mitjançant abujardat mecànic de les seves superfícies vistes (deixant un
aspecte similar a les lloses de pedra natural), color Ivori, segons UNE-EN 13748-2.

44,231 €

46,44 €

0,228 h

Oficial 1ª enrajolador.

22,410 €

5,11 €

0,228 h

Ajudant enrajolador.

19,290 €

4,40 €

2,000 %

Medios auxiliares

56,910 €

1,14 €

58,050 €

1,74 €

Costos indirectes

Preu total por m
Ut

59,79 €

Buixardat de lateral d'esglaó prefabricat de terratzo, en "L", per a exteriors, per a deixar vist.

1,000 Ut

Abujardat lateral d'esglaó prefabricat de terratzo, en "L", per a exteriors, per a deixar
vist.

6,331 €

2,000 %

Medios auxiliares

6,330 €

0,13 €

6,460 €

0,19 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por Ut
10.05

22,75 €

Revestiment d'escaló recte d'escala mitjançant folrat amb esglaó prefabricat de formigó
per a ús exterior, en "L", bicapa d'alta resistència, de textura antilliscant classe 3 obtinguda
mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un aspecte similar a les
lloses de pedra natural), amb tractament superficial hidròfug a base de resines, model StoneTile de Pavimentos Lloseta SL o similar, color ivori, rebut amb morter de ciment M-5, i rejuntat
amb material del mateix color.

3,000 %

10.04

26,62 €

m²

6,33 €

6,65 €

Enrajolat de llosetes de formigó per a ús exterior, bicapa d'alta resistència, de textura
antilliscant classe 3 obtinguda mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista
(deixant un aspecte similar a les lloses de pedra natural), de 40x60x5 cm, amb tractament
superficial hidròfug a base de resines, color ivori, model Stone-Tile de Pavimentos Lloseta SL
o similar.

0,030 m³

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5 i picadís, confeccionat en obra con 250
kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.

96,404 €

2,89 €

1,000 kg

Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.

0,082 €

0,08 €

1,050 m²

Llosetes de formigó per a ús exterior, bicapa d'alta resistència, de textura antilliscant
classe 3 obtinguda mitjançant abujardat mecànic de la seva superfície vista (deixant
un aspecte similar a les lloses de pedra natural), color Ivori, amb tractament superficial
hidròfug a base de resines, model Stone-Tile de Pavimentos Lloseta SL o similar, segons
UNE-EN 13748-2, de 40x60x5 cm.

20,258 €

21,27 €

1,000 kg

Sorra natural, fina i seca, de granulometria compresa entre 0 i 2 mm de diàmetre,
exempta de sals perjudicials, presentada en sacs.

0,292 €

0,29 €

0,267 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

22,410 €

5,98 €
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19,290 €

3,000 %

Costos indirectes

0,71 €

36,370 €

1,09 €

Preu total por m²
10.06

m
1,050 m

Abujardat de lateral de rajola de terratzo per a exteriors, per a deixar vist.

3,751 €

2,000 %

Medios auxiliares

3,940 €

0,08 €

4,020 €

0,12 €

Costos indirectes

Preu total por m
m

3,94 €

4,14 €

Vorera - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - U(R-6) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó
no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial,
M-5.

0,084 m³

Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central.

0,006 m³

Aigua.

83,157 €

6,99 €

1,167 €

0,008 t

0,01 €

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència
a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

26,871 €

0,21 €

2,100 Ut

Vorera recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5
(25x15) cm, classe climàtica B (absorció <=6%), classe resistent a l'abrasió H (petjada
<=23 mm) i classe resistent a flexió U (R-6 N/mm²), de 50 cm de longitud, segons UNEEN 1340 i UNE 127340.

1,128 €

2,37 €

0,289 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

22,410 €

6,48 €

0,309 h

Ajudant construcció d'obra civil.

19,290 €

5,96 €

2,000 %

Medios auxiliares

22,020 €

0,44 €

22,460 €

0,67 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m
10.08

37,46 €

Buixardat de lateral de rajola de terratzo per a exteriors, per a deixar vist.

3,000 %

10.07

5,15 €

35,660 €

m²

23,13 €

Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, panot, de 9 pastilles, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en
zona de voreres i passeigs, col·locada a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat
sobre solera de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des
de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

0,315 m³

Formigó no estructural HNE-20/P/20, fabricat en central.

83,157 €

26,19 €

0,032 m³

Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/m³ de ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R i
sorra de pedrera granítica, confeccionat en obra.

50,061 €

1,60 €

1,000 kg

Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.

0,082 €

0,08 €

1,050 m²

Lloseta de formigó per a ús exterior, panot, de 9 pastilles, classe resistent a flexió T,
classe resistent segons la càrrega de ruptura 3, classe de desgast per abrasió G,
format nominal 20x20x3 cm, color gris, segons UNE-EN 1339.

4,569 €

4,80 €

0,001 m³

Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.

42,950 €

0,04 €

0,052 h

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.

7,728 €

0,40 €

0,140 h

Regla vibrant de 3 m.

3,893 €

0,55 €

0,359 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

22,410 €

8,05 €

0,449 h

Ajudant construcció d'obra civil.

19,290 €

8,66 €

2,000 %

Medios auxiliares

50,370 €

1,01 €

51,380 €

1,54 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²

52,92 €

Capítol 11 : Paviments interiors
Codi

Ut

Descripció

11.01

m²

Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament horitzontal interior, fins a 3 m
d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5.

0,010 m³

Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/6.

Total

96,604 €

0,97 €
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0,605 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

13,56 €

0,303 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

5,47 €

2,000 %

Medios auxiliares

20,000 €

0,40 €

20,400 €

0,61 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
11.02

m²

21,01 €

Tractament superficial a base d'impregnació epoxi a base aquosa, incolora, per a
enduriment, consolidació i efecte antipols en paviments de formigó, aplicada en una mà,
amb un rendiment mínim per mà de 0,2 kg/m².

0,200 kg

Impregnació epoxi a base aquosa, incolora, per a enduriment, consolidació i efecte
antipols en paviments de formigó.

6,019 €

1,20 €

0,102 h
0,102 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

2,29 €

Peó ordinari construcció.

18,040 €

2,000 %

Medios auxiliares

1,84 €

3,000 %

Costos indirectes

5,330 €

0,11 €

5,440 €

0,16 €

Preu total por m²

5,60 €

Capítol 12 : Tancaments metàl·lics
Codi

Ut

Descripció

Total

12.01

Ut

Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de 1875x1900 mm de llum i altura
de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb reforços interiors longitudinals, entre els quals es col·loca un
complex aïllant multicapa, absorbent acústic, amb aïllament a soroll aeri de 44 dBA, amb pany.

1,000 Ut

Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de
1875x2000 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir,
amb reforços interiors longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant
multicapa, absorbent acústic, amb aïllament a soroll aeri de 44 dBA; inclús marc
metàl·lic, rivet de neoprè per a junt perimetral d'estanquitat, dues frontisses i manilla
de tanca de pressió.

1.682,337 €

1.682,34 €

1,000 Ut

Ferradura embotida de tancament a un punt, i cilindre de llautó amb clau, per a
porta acústica.

89,760 €

89,76 €

0,499 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

11,18 €

0,499 h

Ajudant construcció.

19,290 €

9,63 €

2,000 %

Medios auxiliares

1.792,910 €

35,86 €

1.828,770 €

54,86 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por Ut
12.02

Ut

Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de
1875x2000 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb
reforços interiors longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant multicapa,
absorbent acústic, amb aïllament a soroll aeri de 44 dBA, amb pany.

1,000 Ut

Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de
1875x2000 mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir,
amb reforços interiors longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant
multicapa, absorbent acústic, amb aïllament a soroll aeri de 44 dBA; inclús marc
metàl·lic, rivet de neoprè per a junt perimetral d'estanquitat, dues frontisses i manilla
de tanca de pressió.

1.682,337 €

1.682,34 €

1,000 Ut

Ferradura embotida de tancament a un punt, i cilindre de llautó amb clau, per a
porta acústica.

89,760 €

89,76 €

0,499 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

11,18 €

0,499 h

Ajudant construcció.

19,290 €

9,63 €

2,000 %

Medios auxiliares

1.792,910 €

35,86 €

1.828,770 €

54,86 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por Ut
12.03

1.883,63 €

Ut

1.883,63 €

Porta de pas d'acer galvanitzat d'una fulla, 900x2045 mm de llum i altura de pas, acabat
lacat en color a escollir de la carta RAL.
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1,000 Ut

Porta de pas d'una fulla de 38 mm d'espessor, 900x2045 mm de llum i altura de pas,
acabat lacat en color a escollir de la carta RAL formada per dues xapes d'acer
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor
amb garres d'ancoratge a obra, inclús frontisses soldades al setge i rebló a la fulla,
ferradura embotida de tancament a un punt, cilindre de llautó amb clau, escuts i
manovelles de niló color negre.

120,013 €

120,01 €

0,200 h
0,200 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

4,48 €

Ajudant construcció.

19,290 €

2,000 %

Medios auxiliares

3,86 €

3,000 %

Costos indirectes

128,350 €

2,57 €

130,920 €

3,93 €

Preu total por Ut
12.04

Ut

134,85 €

Porta de pas d'acer galvanitzat de dues fulles, 1840x2045 mm de llum i altura de pas, acabat
lacat en color a escollir de la carta RAL.

1,000 Ut

Porta de pas de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1840x2045 mm de llum i altura de
pas, acabat lacat en color a escollir de la carta RAL formada per dues xapes d'acer
galvanitzat de 0,5 mm d'espessor plegades, acoblades i muntades, amb cambra
intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor
amb garres d'ancoratge a obra, inclús frontisses soldades al setge i rebló a la fulla,
ferradura embotida de tancament a un punt, cilindre de llautó amb clau, escuts i
manovelles de niló color negre.

271,464 €

271,46 €

0,300 h
0,300 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

6,72 €

Ajudant construcció.

19,290 €

2,000 %

Medios auxiliares

5,79 €

3,000 %

Costos indirectes

283,970 €

5,68 €

289,650 €

8,69 €

Preu total por Ut

298,34 €

Capítol 13 : Serralleria
Codi

Ut

Descripció

Total

13.01

Ut

Porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 120 cm d'altura i 100 cm
d'amplada, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats
amb una separació màxima entre ells de 10 cm, per accés de personal, obertura manual,
amb muntants fixos laterals de la mateixa secció fixats mitjançant rebut amb patilles
d'ancoratge en mur de formigó.

0,006 m³

Aigua.

1,167 €

0,01 €

0,023 t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència
a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

26,871 €

0,62 €

1,350 m²

Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, per accés de vianants, en fulla abatible,
fusteria metàl·lica. Segons UNE-EN 13241-1.

82,181 €

110,94 €

0,686 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

22,410 €

15,37 €

0,749 h

Ajudant construcció d'obra civil.

19,290 €

14,45 €

0,224 h

Oficial 1ª serraller.

29,490 €

6,61 €

0,224 h

Ajudant serraller.

25,480 €

5,71 €

2,000 %

Medios auxiliares

153,710 €

3,07 €

156,780 €

4,70 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por Ut
13.02

Ut

161,48 €

Porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura i 80 cm
d'amplada, amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats
amb una separació màxima entre ells de 10 cm, per accés de personal, obertura manual,
fixat mitjançant rebut amb patilles d'ancoratge en mur de formigó.

0,006 m³

Aigua.

1,167 €

0,01 €

0,023 t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència
a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

26,871 €

0,62 €

0,800 m²

Porta reixa metàl·lica en tanca exterior, per accés de vianants, en fulla abatible,
fusteria metàl·lica. Segons UNE-EN 13241-1.

82,181 €

65,74 €
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0,686 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

22,410 €

15,37 €

0,749 h

Ajudant construcció d'obra civil.

19,290 €

14,45 €

0,224 h

Oficial 1ª serraller.

29,490 €

6,61 €

0,224 h

Ajudant serraller.

25,480 €

5,71 €

2,000 %

Medios auxiliares

108,510 €

2,17 €

110,680 €

3,32 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por Ut
13.03

m

Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil
buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació
màxima entre ells de 10 cm, i 1,85 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de
formigó.

14,050 m

Tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, muntat en
taller.

3,660 €

51,42 €

0,280 kg

Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines pigmentades amb òxid de ferro vermell,
cromat de zinc i fosfat de zinc.

8,267 €

2,31 €

0,006 m³

Aigua.

1,167 €

0,01 €

0,019 t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-10 (resistència a compressió 10 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

31,721 €

0,60 €

0,354 h

Oficial 1ª serraller.

29,490 €

10,44 €

0,354 h

Ajudant serraller.

25,480 €

9,02 €

0,354 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

22,410 €

7,93 €

0,407 h

Ajudant construcció d'obra civil.

19,290 €

7,85 €

2,000 %

Medios auxiliares

89,580 €

1,79 €

91,370 €

2,74 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m
13.04

m

94,11 €

Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil
buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació
màxima entre ells de 10 cm, i 1,20 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de
formigó.

9,750 m

Tub rectangular de perfil buit d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, muntat en
taller.

3,660 €

35,69 €

0,176 kg

Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines pigmentades amb òxid de ferro vermell,
cromat de zinc i fosfat de zinc.

8,267 €

1,45 €

0,006 m³

Aigua.

1,167 €

0,01 €

0,019 t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug,
categoria M-10 (resistència a compressió 10 N/mm²), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.

31,721 €

0,60 €

0,223 h

Oficial 1ª serraller.

29,490 €

6,58 €

0,223 h

Ajudant serraller.

25,480 €

5,68 €

0,223 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

22,410 €

5,00 €

0,275 h

Ajudant construcció d'obra civil.

19,290 €

5,30 €

2,000 %

Medios auxiliares

60,310 €

1,21 €

61,520 €

1,85 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m
13.05

114,00 €

m

63,37 €

Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura, amb muntants
superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima
entre ells de 10 cm, per una escala de tres trams amb replà superior, fixat mitjançant rebut
amb patilles d'ancoratge.

0,006 m³

Aigua.

1,167 €

0,01 €

0,015 t

Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, categoria M-5 (resistència
a compressió 5 N/mm²), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

26,871 €

0,40 €

1,000 m

Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura, amb
muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una
separació màxima entre ells de 10 cm, per una escala de tres trams amb replà
superior.

50,506 €

50,51 €
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0,107 h

Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica.

2,584 €

0,28 €

0,306 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

6,86 €

0,204 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

3,68 €

0,408 h

Oficial 1ª serraller.

29,490 €

12,03 €

0,204 h

Ajudant serraller.

25,480 €

5,20 €

2,000 %

Medios auxiliares

78,970 €

1,58 €

80,550 €

2,42 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m
13.06

m

82,97 €

Tancament de parcel·la format per panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de
passada de malla i 6 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfil buit d'acer
galvanitzat de secció 30x30x1,5 mm i pals de tub rectangular d'acer galvanitzat, de 60x60x1,5
mm i altura 2,50 m.

2,500 m²

Panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de passada de malla i 6 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat.

5,700 €

14,25 €

0,550 Ut

Pal de perfil buit d'acer galvanitzat, de secció quadrada 60x60x1,5 mm i 2,5 m
d'altura.

7,244 €

3,98 €

4,500 m

Perfil buit d'acer galvanitzat, de secció quadrada 30x30x1,5 mm.

1,582 €

7,12 €

0,015 m³

Formigó HM-20/B/20/I, fabricat en central.

97,363 €

1,46 €

0,104 h

Ajudant construcció d'obra civil.

19,290 €

2,01 €

0,312 h

Oficial 1ª serraller.

29,490 €

9,20 €

0,312 h

Ajudant serraller.

25,480 €

7,95 €

3,000 %

Medios auxiliares

45,970 €

1,38 €

47,350 €

1,42 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m

48,77 €

Capítol 14 : Pintures
Codi

Ut

Descripció

Total

14.01

m²

Esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície d'acer laminat
en estructures metàl·liques, neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes
manuals fins a deixar-la exempta de greixos, dues mans d'emprimació, amb un espessor
mínim de pel·lícula seca de 45 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i tres mans d'acabat
amb esmalt de dos components amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 35 microns
per ma (rendiment: 0,067 l/m²).

0,200 l

Emprimació segelladora de dos components per a exterior, a base de resines epoxi i
fosfat de zinc, color gris, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

12,974 €

2,59 €

0,202 l

Esmalt de dos components per a exterior, acabat brillant, a base de resines acríliques
hidroxilades en combinació amb pigments inerts i enduridor isocianat alifàtic
polifuncional, color a escollir, aplicat amb brotxa, corró o pistola.

23,226 €

4,69 €

0,010 Ut

Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat de 16 m d'altura màxima de treball,
inclús manteniment i assegurança de responsabilitat civil.

100,539 €

1,01 €

0,294 h

Oficial 1ª pintor.

22,410 €

6,59 €

0,294 h

Ajudant pintor.

19,290 €

5,67 €

2,000 %

Medios auxiliares

20,550 €

0,41 €

20,960 €

0,63 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²
14.02

m²

0,200 l

21,59 €

Esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície de ferro o acer,
neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la
exempta de greixos, dues mans d'emprimació, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de
55 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt de dos
components amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 40 microns per ma (rendiment:
0,077 l/m²).
Emprimació segelladora de dos components per a exterior, a base de resines epoxi i
fosfat de zinc, color gris, aplicada amb brotxa, corró o pistola.

12,974 €

2,59 €
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0,154 l

Esmalt de dos components per a exterior, acabat brillant, a base de resines acríliques
hidroxilades en combinació amb pigments inerts i enduridor isocianat alifàtic
polifuncional, color a escollir, aplicat amb brotxa, corró o pistola.

23,226 €

3,58 €

0,322 h

Oficial 1ª pintor.

22,410 €

7,22 €

0,322 h

Ajudant pintor.

19,290 €

6,21 €

2,000 %

Medios auxiliares

19,600 €

0,39 €

19,990 €

0,60 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m²

20,59 €

Capítol 15 : Equipament
Codi

Ut

Descripció

Total

15.01

Ut

Escala d'accés per a piscina amb canaleta de retorn, de passamans simètric de radi variable
de tub d'acer inoxidable AISI 316, de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, acabat polit brillant,
amb 4 escalons de seguretat d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1),
de la casa Astral o similar, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme per a connexió
equipotencial.

1,000 Ut

Escala d'accés per a piscina, de tub de 43 mm de diàmetre, amb 4 esglaons i
passamans simètric, d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, amb ancoratges
dotats de mecanisme per a connexió equipotencial, topalls, embellidors, juntes, tacs
i cargols.

2,000 Ut

Morter expansiu.

1,987 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

1,987 h

Ajudant construcció d'obra civil.

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

694,762 €

2,915 €

5,83 €

22,410 €

44,53 €

19,290 €

38,33 €

783,450 €

15,67 €

799,120 €

23,97 €

Preu total por Ut
15.02

Ut

1,000 Ut

Cadira elevadora per a discapacitats amb escala incorporada

2,000 Ut

Morter expansiu.

3,975 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

3,975 h

Ajudant construcció d'obra civil.

2,000 %

Medios auxiliares

6.816,199 €

Costos indirectes

6.816,20 €

2,915 €

5,83 €

22,410 €

89,08 €

19,290 €

76,68 €

6.987,790 €

139,76 €

7.127,550 €

213,83 €

Preu total por Ut
Ut

823,09 €

Elevador hidràulic per a l'accés a interior de vas de piscina de persones amb mobilitat
reduïda, compost per una estructura de tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant,
i mecanisme hidràulic adaptat a ella, on es suporta el seient i lateralment una escala vàlida
per al monitor i per als usuaris, amb 4 escalons d'acer inoxidable AISI 316, el superior de
superfície doble (4+1), de la casa Astral o similar, fixada amb ancoratges dotats de
mecanisme de connexió equipotencial. Necessita una connexió d'aigua de xarxa amb una
pressió de 3,5 kg/cm2.

3,000 %

15.03

694,76 €

7.341,38 €

Barana d'acer inoxidable AISI,316 de 100 cm d'altura i 260 cm de longitud, composta de
passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges
dotats de mecanisme de connexió equipotencial.

1,000 Ut

Barana d'acer inoxidable AISI 316 de 100 cm d'altura i 260 cm de longitud, composta
de passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm.

2,000 Ut

Morter expansiu.

0,994 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

0,994 h

Ajudant construcció d'obra civil.

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

201,086 €

201,09 €

2,915 €

5,83 €

22,410 €

22,28 €

19,290 €

19,17 €

248,370 €

4,97 €

253,340 €

7,60 €

Preu total por Ut

260,94 €
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Barana d'acer inoxidable AISI 304 de 100 cm d'altura i 170 cm de longitud, composta de
passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges
dotats de mecanisme de connexió equipotencial.

1,000 Ut

Barana d'acer inoxidable AISI 304 de 100 cm d'altura i 170 cm de longitud, composta
de passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm.

2,000 Ut

Morter expansiu.

0,994 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

0,994 h

Ajudant construcció d'obra civil.

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

180,754 €
2,915 €

5,83 €

22,410 €

22,28 €

19,290 €

19,17 €

228,030 €

4,56 €

232,590 €

6,98 €

Preu total por Ut
15.05

Ut

239,57 €

Copa d'encastament de línes de flotació escamotejable, d'acer inoxidable AISI 316,
encastada en mur de formigó armat de vas de piscina.

1,000 Ut

Copa d'ancoratge de línes de flotació de vareta, d'acer inoxidable AISI 316.

2,000 Ut

Morter expansiu.

0,497 h

64,861 €

64,86 €

2,915 €

5,83 €

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

22,410 €

11,14 €

0,497 h

Ajudant construcció d'obra civil.

19,290 €

9,59 €

2,000 %

Medios auxiliares

91,420 €

1,83 €

93,250 €

2,80 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por Ut
15.06

180,75 €

Ut

96,05 €

Paperera circular de planxa d'acer inoxidable amb perforacions circulars, de 60 litres de
capacitat, sobre estructura de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm, amb bloqueig de
seguretat sense clau, de mesures totals 885x470 mm i diàmetre 380mm, model PA600MI de
Benito Urban o similar, ancorada sobre superfície suport (no inclosa en aquest preu).

1,000 Ut

Paperera circular de planxa d'acer inoxidable amb perforacions circulars, de 60 litres
de capacitat, sobre estructura de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm, amb
bloqueig de seguretat sense clau, de mesures totals 885x470 mm i diàmetre 380mm.

131,256 €

131,26 €

1,000 Ut

Repercussió, en la col·locació de paperera, d'elements de fixació sobre superfície
suport: tacs i cargols d'acer.

2,323 €

2,32 €

0,248 h

Oficial 1ª construcció d'obra civil.

22,410 €

5,56 €

0,248 h

Ajudant construcció d'obra civil.

19,290 €

4,78 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

143,920 €

2,88 €

146,800 €

4,40 €

Preu total por Ut

151,20 €

Capítol 16 : Jardineria
Codi

Ut

Descripció

Total

16.01

m³

Aportació de terra vegetal fertilitzada, suministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics,
mitjançant miniretroexcavadora.

1,150 m³

Terra vegetal garbellada i fertilitzada, subministrada a granel.

24,526 €

28,20 €

0,110 h

Miniretroexcavadora sobre pneumàtics, de 37,5 kW.

38,098 €

4,19 €

0,206 h

Peó jardiner.

18,040 €

3,72 €

2,000 %

Medios auxiliares

36,110 €

0,72 €

36,830 €

1,10 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m³
16.02

m²

37,93 €

Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid d'alliberament lent, estès amb
mitjans manuals, amb un rendiment de 0,05 kg/m².

0,005 m³

Aigua.

1,167 €

0,01 €

0,050 kg

Abonament mineral sòlid, d'alliberament lent.

5,002 €

0,25 €

0,005 h

Oficial 1ª jardiner.

22,410 €

0,11 €
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19,290 €

3,000 %

Costos indirectes

0,01 €

0,420 €

0,01 €

Preu total por m²
16.03

m²
0,030 kg

Mescla de llavor per a gespa.

0,150 m³

Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.

4,152 €

0,12 €

19,758 €

6,000 kg

2,96 €

Humus net garbellat.

0,042 €

0,25 €

0,100 kg

Adob per presembra de gespa.

0,342 €

0,03 €

0,150 m³

Aigua.

1,167 €

0,18 €

0,027 h

Corró lleuger.

2,918 €

0,08 €

0,054 h

Motocultor 60/80 cm.

2,251 €

0,12 €

0,103 h

Oficial 1ª jardiner.

22,410 €

2,31 €

0,206 h

Peó jardiner.

18,040 €

3,72 €

2,000 %

Medios auxiliares
Costos indirectes

9,770 €

0,20 €

9,970 €

0,30 €

Preu total por m²
m

10,27 €

Barda d'Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m d'altura, amb una densitat de 3
plantes/m.

3,000 Ut

Aligustre (Ligustrum japonicum), de 1,0-1,25 m d'altura, subministrada en contenidor.

5,157 €

15,47 €

2,700 kg

Adob mineral complex NPK 15-15-15.

0,781 €

2,11 €

2,700 m³

Aigua.

1,167 €

3,15 €

0,110 h

Mini pala carregadora sobre pneumàtics, de 52 kW/1 m³ kW.

27,394 €

3,01 €

0,111 h

Oficial 1ª jardiner.

22,410 €

2,49 €

0,324 h

Peó jardiner.

18,040 €

5,84 €

2,000 %

Medios auxiliares

32,070 €

0,64 €

32,710 €

0,98 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por m
16.05

0,43 €

Gespa per sembrada de barreja de llavors.

3,000 %

16.04

0,04 €

0,410 €

Ut

33,69 €

Aligustre (Ligustrum japonicum), subministrat en contenidor.

1,000 Ut

Aligustre (Ligustrum japonicum) de 14 a 16 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra,
subministrat en contenidor de 50 litres, D=50 cm.

37,495 €

37,50 €

0,100 m³

Terra vegetal garbellada, subministrada a granel.

19,758 €

1,98 €

0,010 kg

Adob mineral complex NPK 15-15-15.

0,781 €

0,01 €

0,040 m³

Aigua.

1,167 €

0,05 €

0,055 h

Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics, de 105 kW.

38,640 €

2,13 €

0,054 h

Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.

7,728 €

0,42 €

0,154 h

Oficial 1ª jardiner.

22,410 €

3,45 €

0,308 h

Peó jardiner.

18,040 €

5,56 €

2,000 %

Medios auxiliares

51,100 €

1,02 €

52,120 €

1,56 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total por Ut

53,68 €

Capítol 17 : Gestió de residus
Codi

Ut

Descripció

Total

17.01

m³

Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en fraccions
(formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos), dins
de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals.
Sense descomposició
3,000 %

2,084 €
Costos indirectes

2,084 €

0,07 €
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Preu total redondeado por m³

17.02

m³

Trituració a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició de naturalesa no pètria,
amb mitjans mecànics.

0,063 h

Trituradora de martells per a residus de construcció i demolició de naturalesa no
pètria, amb capacitat per tractar de 10 a 25 m³/h, amb cinta d'alimentació,
transportable manualment.

0,063 h

Peó especialitzat construcció.

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

8,962 €

0,56 €

18,660 €

1,18 €

1,740 €

0,03 €

1,770 €

0,05 €

Preu total redondeado por m³
17.03

m³

0,033 h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 kW/1,9 m³.

33,538 €

1,11 €

0,049 h

Camió basculant de 10 t de càrrega, de 147 kW.

27,477 €

1,35 €

0,022 h

Motoanivelladora de 141 kW.

56,505 €

1,24 €

0,052 h

Compactador monocilíndric vibrant autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada de
treball 213,4 cm.

51,937 €

2,70 €

0,022 h

Camió cisterna de 8 m³ de capacitat.

33,413 €

0,74 €

0,073 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

1,32 €

2,000 %

Medios auxiliares
Costos indirectes

8,460 €

0,17 €

8,630 €

0,26 €

Preu total redondeado por m³
Ut

8,89 €

Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

1,086 Ut

Càrrega i canvi de contenidor de 2,5 m³, per la recollida de residus inerts metàl·lics
produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu de càrrega,
inclús servei de lliurament i lloguer.

72,070 €

2,000 %

Medios auxiliares

78,270 €

1,57 €

79,840 €

2,40 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut
17.05

1,82 €

Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb material de la pròpia
excavació, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en
l'assaig Proctor Modificat.

3,000 %

17.04

2,15 €

Ut

78,27 €

82,24 €

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

1,086 Ut

Càrrega i canvi de contenidor de 2,5 m³, per la recollida de barreja sense classificar
de residus inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, col·locat a obra a peu
de càrrega, inclús servei de lliurament i lloguer.

88,701 €

2,000 %

Medios auxiliares

96,330 €

1,93 €

98,260 €

2,95 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut

96,33 €

101,21 €

Capítol 18 : Control de qualitat
Codi

Ut

Descripció

18.01

Ut

Assaig sobre una mostra de barres corrugades d'acer d'un mateix lot, amb determinació de:
secció mitja equivalent, característiques geomètriques del corrugat, doblat/desdoblat.

1,000 Ut

Assaig per determinar la secció mitjana equivalent sobre una mostra de dues barres
corrugades d'acer del mateix lot, segons UNE-EN ISO 15630-1, inclús desplaçament a
obra, presa de mostra i informe de resultats.

Total

28,128 €

28,13 €
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1,000 Ut

Assaig per determinar les característiques geomètriques del corrugat sobre una
mostra de dues barres corrugades d'acer del mateix lot, segons UNE-EN 10080, inclús
desplaçament a obra, presa de mostra i informe de resultats.

41,558 €

41,56 €

1,000 Ut

Assaig per determinar la presència o absència d'esquerdes mitjançant
doblegat/desdoblegat sobre una mostra de dues barres corrugades d'acer del
mateix lot, segons UNE-EN ISO 15630-1, inclús desplaçament a obra, presa de mostra
i informe de resultats.

17,849 €

17,85 €

2,000 %

Medios auxiliares

87,540 €

1,75 €

89,290 €

2,68 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut
18.02

Ut

91,97 €

Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a
compressió del formigó endurit amb fabricació de cinc provetes, curació, recapçat i ruptura
a compressió.

1,000 Ut

Assaig per determinar la consistència del formigó fresc mitjançant el mètode
d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i la resistència característica
a compressió del formigó endurit amb fabricació i endurit de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, amb recapçat i ruptura a
compressió segons UNE-EN 12390-3, inclús desplaçament a obra, presa de mostra de
formigó fresc segons UNE-EN 12350-1 i informe de resultats.

65,000 €

2,000 %

Medios auxiliares

65,000 €

1,30 €

66,300 €

1,99 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut

65,00 €

68,29 €

Capítol 20 : Seguretat i Salut
Codi

Ut

Descripció

Total

20.01

Ut

Passarel·la de fusta, de 2,50 m de longitud per a amplada màxima de rasa de 1,9 m,
amplada útil de 0,60 m, baranes laterals d'1,00 m d'altura, amortitzable en 2 usos, per a
protecció de pas de vianants sobre rases obertes.

0,054 m³

Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2 cm.

254,265 €

13,73 €

0,027 m³

Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm.

245,929 €

6,64 €

0,008 m³

Taula de fusta de pi, dimensions 12x2,7 cm.

250,097 €

2,00 €

4,000 m

Muntant de fusta de pi, de 7x7 cm.

2,834 €

11,34 €

0,164 kg

Claus d'acer.

1,084 €

0,18 €

4,424 kg

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080
B 500 S, diàmetres varis.

0,716 €

3,17 €

0,310 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

6,95 €

0,155 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

2,80 €

2,000 %

Medios auxiliares

46,810 €

0,94 €

47,750 €

1,43 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut
20.02

m

49,18 €

Barana de seguretat per a protecció de vores d'excavació, d'1 m d'altura, formada per
passamans i travesser intermedi de barra corrugada d'acer B 500 S de 16 mm de diàmetre i
entornpeu de tauló petit de fusta de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant brides de niló i
filferro a muntants de barra corrugada d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre, clavats en el
terreny cada 1,00 m. Amortitzables les barres en 5 usos, la fusta en 10 usos i els taps protectors
en 5 usos.

1,721 kg

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080
B 500 S, diàmetres varis.

0,716 €

1,23 €

2,520 Ut

Brida de niló, de 4,8x200 mm.

0,024 €

0,06 €

0,252 Ut

Tap protector tipus bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures.

0,067 €

0,02 €

0,001 m³

Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm.

245,929 €

0,25 €

0,050 kg

Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.

1,367 €

0,07 €

0,207 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

4,64 €
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2,000 %

Medios auxiliares
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18,040 €

3,000 %

Costos indirectes

0,20 €

10,200 €

0,31 €

Preu total redondeado por m
20.03

m

0,014 Ut

Guardacossos telescòpic de seguretat fabricat en acer de primera qualitat pintat al
forn en epoxi-polièster, de 35x35 mm i 1500 mm de longitud, amb serratge a dalt.

13,947 €

0,20 €

0,001 m³
0,001 m³

Taula de fusta de pi, dimensions 12x2,7 cm.

250,097 €

0,25 €

Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm.

245,929 €

0,155 h

0,25 €

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

3,47 €

0,155 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

2,80 €

2,000 %

Medios auxiliares
Costos indirectes

6,970 €

0,14 €

7,110 €

0,21 €

Preu total redondeado por m
m

0,580 Ut

Base plàstica per a guardacossos.

1,188 €

0,69 €

0,012 Ut

Guardacossos fix de seguretat fabricat en acer de primera qualitat pintat al forn en
epoxi-polièster, de 40 mm de diàmetre i 1200 mm de longitud.

3,993 €

0,05 €

0,001 m³

Taula de fusta de pi, dimensions 12x2,7 cm.

250,097 €

0,25 €

0,001 m³

Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm.

245,929 €

0,25 €

0,155 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

3,47 €

0,155 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

2,80 €

2,000 %

Medios auxiliares
Costos indirectes

7,510 €

0,15 €

7,660 €

0,23 €

Preu total redondeado por m
m²

0,010 m³

Tauló petit de fusta de pi, dimensions 15x5,2 cm.

0,136 kg

Claus plans d'acer de 20x100 mm.

245,929 €

2,46 €

0,700 €

0,155 h

0,10 €

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

3,47 €

0,155 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

2,80 €

2,000 %

Medios auxiliares
Costos indirectes

8,830 €

0,18 €

9,010 €

0,27 €

Preu total redondeado por m²
Ut
0,200 Ut

Tap protector tipus bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures.

0,010 h

Peó ordinari construcció.
Costos indirectes

0,067 €

0,01 €

18,040 €

0,18 €

0,190 €

0,01 €

Preu total redondeado por Ut
Ut

9,28 €

Tap protector tipus bolet, de color vermell, per a protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32
mm de diàmetre, amortitzable en 5 usos.

3,000 %

20.07

7,89 €

Entaulat de fusta per a protecció de petit buit horitzontal de forjat de superfície inferior o
igual a 1 m², format per taulons petits de fusta de 15x5,2 cm, units entre si mitjançant clavaó.
Amortitzable en 10 usos.

3,000 %

20.06

7,32 €

Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m d'altura, format per barana
principal i intermèdia de taula de fusta de 12x2,7 cm i entornpeu de tauló petit de fusta de
15x5,2 cm, tot això subjecte a guardacossos fixos d'acer, fixats al forjat amb base plàstica
embeguda en el formigó. Amortitzables els guardacossos en 50 usos, les baranes en 10 usos
i els entornpeus en 10 usos.

3,000 %

20.05

10,51 €

Sistema provisional de protecció de buit d'escala en construcció, d'1 m d'altura, format per
barana principal i intermèdia de taula de fusta de 12x2,7 cm i entornpeu de tauló petit de
fusta de 15x5,2 cm, tot això subjecte a guardacossos telescòpics d'acer, fixats per collament.
Amortitzables els guardacossos en 50 usos, les baranes en 10 usos i els entornpeus en 10 usos.

3,000 %

20.04

3,73 €

10,000 €

0,20 €

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia
21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amortitzable en 5 usos.
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0,200 Ut

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada,
d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb
filtre difusor, segons UNE-EN 3.

34,872 €

6,97 €

0,103 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

1,86 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

8,830 €

0,18 €

9,010 €

0,27 €

Preu total redondeado por Ut
20.08

Ut

Porta per accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, de 0,9x2,0 m, col·locada
en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny
amb daus de formigó, amortitzable en 10 usos.

0,100 Ut

Porta per a accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, de 0,9x2,0 m,
amb llengüetes per a cadenat subjecta mitjançant pals del mateix material.

187,573 €

18,76 €

0,250 m³
0,280 h

Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.

92,028 €

23,01 €

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

6,27 €

0,280 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

5,05 €

2,000 %

Medios auxiliares

53,090 €

1,06 €

54,150 €

1,62 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut
20.09

Ut

0,100 Ut

Porta per a accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues fulles, de 4,0x2,0
m, amb llengüetes per a cadenat i ferramentes de tancament al terra, subjecta
mitjançant pals del mateix material.

708,609 €

70,86 €

0,250 m³
0,509 h

Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central.

92,028 €

23,01 €

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

11,41 €

0,509 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

9,18 €

2,000 %

Medios auxiliares
Costos indirectes

114,460 €

2,29 €

116,750 €

3,50 €

Preu total redondeado por Ut
m

120,25 €

Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al
paviment, amb malla d'ocultació col·locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques en
20 usos i les bases en 5 usos.

0,015 Ut

Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, formada per panell de malla electrosoldada amb
plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm
de diàmetre i verticals de 4 mm de diàmetre, soldats en els extrems a pals verticals
de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, per a delimitació provisional de zona
d'obres, inclús argolles per a unió de pals.

25,635 €

0,38 €

0,080 Ut

Base prefabricada de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, reforçada amb varetes
d'acer, per a suport de tanca traslladable.

4,002 €

0,32 €

0,096 m

Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4
mm, per aplicacions estructurals.

0,659 €

0,06 €

2,000 m²

Malla atapeïda de polietilè d'alta densitat, amb tractament ultraviolat, color verd,
60% de percentatge de tallavent, amb orificis cada 20 cm en tot el perímetre.

0,367 €

0,73 €

0,102 h

Oficial 1ª construcció.

22,410 €

2,29 €

0,306 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

5,52 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

9,300 €

0,19 €

9,490 €

0,28 €

Preu total redondeado por m
20.11

55,77 €

Porta per accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues fulles, de 4,0x2,0 m,
col·locada en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material,
ancorats al terreny amb daus de formigó, amortitzable en 10 usos.

3,000 %

20.10

9,28 €

Ut

9,77 €

Casc contra cops, amortitzable en 1 ús.

1,000 Ut

Casc contra cops, EPI de categoria II, segons EN 812, complint tots els requisits de
seguretat segons el R.D. 1407/1992.

1,917 €

1,92 €

2,000 %

Medios auxiliares

1,920 €

0,04 €
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3,000 %

Costos indirectes

1,960 €

Preu total redondeado por Ut
20.12

Ut

0,100 Ut

Connector bàsic (classe B), EPI de categoria III, segons UNE-EN 362, complint tots els
requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

12,563 €

1,26 €

0,100 Ut

Dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 i UNE-EN 365, complint tots els requisits
de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

71,161 €

7,12 €

0,100 Ut

Corda de fibra com a element d'amarrament, de longitud fixa, EPI de categoria III,
segons UNE-EN 354, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

53,196 €

5,32 €

0,100 Ut

Absorbidor d'energia, EPI de categoria III, segons UNE-EN 355, complint tots els requisits
de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

75,913 €

7,59 €

0,100 Ut

Arnès anticaigudes, amb un punt d'amarrador, EPI de categoria III, segons UNE-EN
361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 i UNE-EN 365, complint tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992.

23,618 €

2,36 €

2,000 %

Medios auxiliares

23,650 €

0,47 €

24,120 €

0,72 €

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut
Ut
1,000 Ut

Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, EPI de categoria II, segons UNEEN 166, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

8,310 €

2,000 %

Medios auxiliares

8,310 €

0,17 €

8,480 €

0,25 €

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut
Ut

Parell de guants contra riscos mecànics, EPI de categoria II, segons UNE-EN 420 i UNEEN 388, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

11,129 €

2,000 %

Medios auxiliares

11,130 €

0,22 €

11,350 €

0,34 €

Costos indirectes

Ut

11,13 €

11,69 €

Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, amortitzable en 1 ús.

1,000 Ut

Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, EPI de categoria III, segons
UNE-EN 420 i UNE-EN 60903, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D.
1407/1992.

34,620 €

2,000 %

Medios auxiliares

34,620 €

0,69 €

35,310 €

1,06 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut
Ut

34,62 €

36,37 €

Parell de guants contra productes químics amortitzable en 1 ús.

1,000 Ut

Parell de guants contra productes químics, EPI de categoria III, segons UNE-EN 420 i
UNE-EN 374-1, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

0,900 €

2,000 %

Medios auxiliares

0,900 €

0,02 €

0,920 €

0,03 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut
20.17

8,73 €

1,000 Ut

Preu total redondeado por Ut

20.16

8,31 €

Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 1 ús.

3,000 %

20.15

24,84 €

Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amortitzable en 1 ús.

3,000 %

20.14

2,02 €

Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B), amortitzable en 10 usos; un
dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible, amortitzable en 10 usos; una
corda de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 10 usos; un
absorbidor d'energia, amortitzable en 10 usos i un arnès anticaigudes amb un punt
d'amarrador, amortitzable en 10 usos.

3,000 %

20.13

0,06 €

Ut

0,90 €

0,95 €

Parell de guants per a soldadors amortitzable en 1 ús.

1,000 Ut

Parell de guants per a soldadors, EPI de categoria II, segons UNE-EN 420 i UNE-EN
12477, complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

7,503 €

2,000 %

Medios auxiliares

7,500 €

0,15 €

7,650 €

0,23 €

3,000 %

Costos indirectes

7,50 €
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Preu total redondeado por Ut

20.18

Ut

Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 1 ús.

1,000 Ut

Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB, EPI de categoria II,
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458, complint tots els requisits de seguretat segons el
R.D. 1407/1992.

8,244 €

2,000 %

Medios auxiliares

8,240 €

0,16 €

8,400 €

0,25 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut
20.19

Ut

Parell de botes baixes de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200
J i a una compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, EPI de categoria II,
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN ISO 20345, complint tots els requisits de seguretat
segons el R.D. 1407/1992.

34,129 €

2,000 %

Medios auxiliares

34,130 €

0,68 €

34,810 €

1,04 €

Ut

Costos indirectes

34,13 €

35,85 €

Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una mascareta, de quart
de màscara, amortitzable en 1 ús i un filtre contra partícules, d'eficàcia baixa (P1),
amortitzable en 1 ús.

1,000 Ut

Mascareta, de quart de màscara, EPI de categoria III, segons UNE-EN 140, complint
tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

12,112 €

12,11 €

1,000 Ut

Filtre contra partícules, d'eficàcia baixa (P1), EPI de categoria III, segons UNE-EN 143,
complint tots els requisits de seguretat segons el R.D. 1407/1992.

2,325 €

2,33 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

14,440 €

0,29 €

14,730 €

0,44 €

Preu total redondeado por Ut
Ut

15,17 €

Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.

1,000 Ut

Farmaciola d'urgència proveïda de desinfectants i antisèptics autoritzats, gases
estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d'un
sol ús.

80,164 €

80,16 €

0,199 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

3,59 €

2,000 %

Medios auxiliares

83,750 €

1,68 €

85,430 €

2,56 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut
20.22

8,65 €

1,000 Ut

Preu total redondeado por Ut

20.21

8,24 €

Parell de botes baixes de seguretat, amb resistència al lliscament, amb codi de designació
SB, amortitzable en 1 ús.

3,000 %

20.20

7,88 €

Ut

87,99 €

Reposició de bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de
analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua
oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode, per la farmaciola d'urgència
en caseta d'obra.

1,000 Ut

Bossa per a gel, de 250 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència.

2,543 €

2,54 €

1,000 Ut

Apòsits adhesius, en caixa de 120 unitats, per a reposició de farmaciola d'urgència.

4,584 €

4,58 €

1,000 Ut

Cotó hidròfil, en paquet de 100 g, per a reposició de farmaciola d'urgència.

0,750 €

0,75 €

1,000 Ut

Esparadrap, en rotllo de 5 cm d'ample i 5 m de longitud, per a reposició de farmaciola
d'urgència.

3,126 €

3,13 €

1,000 Ut

Analgèsic d'àcid acetilsalicílic, en caixa de 20 comprimits, per a reposició de
farmaciola d'urgència.

1,042 €

1,04 €

1,000 Ut

Analgèsic de paracetamol, en caixa de 20 comprimits, per a reposició de farmaciola
d'urgència.

1,167 €

1,17 €

1,000 Ut

Ampolla d'aigua oxigenada, de 250 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència.

1,417 €

1,42 €

1,000 Ut

Ampolla d'alcohol de 96°, de 250 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència.

1,125 €

1,13 €

1,000 Ut

Flascó de tintura de iode, de 100 cm³, per a reposició de farmaciola d'urgència.

2,042 €

2,04 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

17,800 €

0,36 €

18,160 €

0,54 €
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Preu total redondeado por Ut

20.23

Ut

Reconeixement mèdic anual al treballador.

1,000 Ut

Reconeixement mèdic obligatori anual al treballador.

85,145 €

2,000 %

Medios auxiliares

85,150 €

1,70 €

86,850 €

2,61 €

3,000 %

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut
20.24

Ut

3,000 %

10,004 €

Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora
dreta de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1
(E.G.).

27,594 €

5,52 €

0,102 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

1,84 €

2,000 %

Medios auxiliares

Ut

Costos indirectes

7,360 €

0,15 €

7,510 €

0,23 €

7,74 €

Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora esquerra
de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.),
amortitzable en 20 usos.

0,050 Ut

Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora
esquerra de calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1
(E.G.).

27,594 €

1,38 €

0,102 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

1,84 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

3,220 €

0,06 €

3,280 €

0,10 €

Preu total redondeado por Ut
Ut
0,200 Ut

Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led i
enganxament metàl·lic per a suport.

2,000 Ut
0,200 Ut
0,102 h
2,000 %

14,589 €

2,92 €

Pila de 6V tipus 4R25 estàndard.

3,751 €

7,50 €

Suport metàl·lic per a fixació de balisa lluminosa, d'1,2 m d'altura.

6,503 €

1,30 €

Peó ordinari construcció.

18,040 €

1,84 €

Medios auxiliares

13,560 €

0,27 €

13,830 €

0,41 €

Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut
Ut

3,38 €

Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amb suport
metàl·lic, amortitzable en 5 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.

3,000 %

20.28

10,30 €

0,200 Ut

Preu total redondeado por Ut

20.27

0,30 €

Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de
calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable
en 5 usos.

3,000 %

20.26

89,46 €

10,004 €
Costos indirectes

Preu total redondeado por Ut
Ut

85,15 €

Hora de neteja i desinfecció de caseta o local provisional en obra.
Sense descomposició

20.25

18,70 €

14,24 €

Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. amortitzable el
senyal en 2 usos i el cavallet en 10 usos.

0,500 Ut

Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm,
amb retroreflectància nivell 1 (E.G.), segons la Instrucció 8.3-IC.

0,100 Ut

Cavallet portàtil d'acer galvanitzat, per a senyal provisional d'obra.

0,153 h

Peó ordinari construcció.

2,000 %

Medios auxiliares

16,900 €

0,34 €

17,240 €

0,52 €

3,000 %

Costos indirectes

26,952 €

13,48 €

6,586 €

0,66 €

18,040 €

2,76 €

Preu total redondeado por Ut

17,76 €
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Paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una
cara i de pas per l'altra, amb mànec de plàstic, amortitzable en 2 usos.

0,500 Ut

Paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria
per una cara i de pas per l'altra, amb mànec de plàstic.

0,020 h

Peó ordinari construcció.

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

9,795 €

4,90 €

18,040 €

0,36 €

5,260 €

0,11 €

5,370 €

0,16 €

Preu total redondeado por Ut
20.30

Ut

Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 1
us, fixat amb brides.

1,000 Ut

Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis
de fixació.

6,000 Ut

Brida de niló, de 4,8x200 mm.

0,204 h

Peó ordinari construcció.

2,000 %

Medios auxiliares

12,730 €

0,25 €

12,980 €

0,39 €

3,000 %

Costos indirectes

8,907 €

8,91 €

0,024 €

0,14 €

18,040 €

3,68 €

Preu total redondeado por Ut
20.31

5,53 €

m

13,37 €

Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura,
subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de
longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a
senyalització i delimitació de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els
suports en 5 usos i els taps protectors en 5 usos.

1,000 m

Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), doblement reorientada,
amb tractament ultraviolat, color taronja, de 1,2 m d'altura.

0,392 €

0,39 €

1,089 kg

Ferralla elaborada en taller industrial amb acer en barres corrugades, UNE-EN 10080
B 500 S, diàmetres varis.

0,716 €

0,78 €

3,780 Ut

Brida de niló, de 4,8x200 mm.

0,024 €

0,09 €

0,252 Ut

Tap protector tipus bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures.

0,067 €

0,02 €

0,207 h

Peó ordinari construcció.

18,040 €

3,73 €

2,000 %

Medios auxiliares
3,000 %

Costos indirectes

5,010 €

0,10 €

5,110 €

0,15 €

Preu total redondeado por m

5,26 €
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2. Amidament i pressupost
Capítol 1 : Demolicions
Codi

Ut.

Descripció

01.01

M²

Demolició de paviment exterior de llosetes de formigó, mitjançant retroexcavadora amb martell
picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Antic parc infantil

Amidament

Uts.

Paviment perimètric

Uts.

Llargada

Import

Parcial
6,950

Amplada

Alçada

54,400

54,400

Parcial

Subtotal

11,250

65,650

11,250

11,250

65,650

65,650

1,58 €

103,73 €

Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Pont existent entre piscines

Uts.

Llargada

Amplada

12,600

1,500

18,900

1,2

0,850

1,500

1,530

1,2

0,850

1,500

Horitzontal
Inclinat

Solàrium existent : Solera

Uts.

Costat carretera

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Alçada

21,960

21,960

Parcial

Subtotal

0,300

Costat carrer
Costat bar i vestidors

0,300

29,350

1,450

42,558

5,000

3,700

18,500
11,700

22,500

4,200

94,500

5,000

4,900

24,500

22,000

0,550

12,100

11,350

11,350

Costat tennis

36,900

36,900

Sobre nou pati d'accés

24,050
1,000

Magatzems a enderrocar

Uts.

Magatzem 1 : Paviment interior
-1
Magatzem 2 : Paviment interior
-1

M²

24,050
1,000

1,000
Alçada

277,458

277,458

Parcial

Subtotal

Llargada

Amplada

2,400

1,000

2,400

0,800

0,150

-0,120

1,150

1,000

1,150

0,900

0,150

-0,135

Total m² :

Subtotal

1,530

11,700

01.03

Subtotal

47,450

11,250

Total m² :
M²

Alçada

6,950

Voravia (en cas de reposició)

01.02

Amplada

47,450

Zona d'accés (reculada de la via pública)
Via pública (carretera)

Llargada

Preu

302,713

3,295

3,295

302,713

302,713

5,76 €

1.743,63 €

Demolició de solera o paviment de formigó armat de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Solàrium existent : Solera
Sobre sala tècnica i dipòsit de compensació
existents

Uts.

Llargada

Amplada

74,050

Alçada

Parcial

74,050

Total m² :

Subtotal

74,050

74,050

6,62 €

74,050

490,21 €
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Demolició de solera o paviment de formigó armat de 15 a 25 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Pont existent entre piscines

Uts.

Obertura entre piscines : Fons
Piscina infantil existent

Uts.

Fons (noves zones enjardinades)

Llargada

Amplada

1,100

1,000

Llargada

Amplada

3,050

0,600

1,830

0,850

3,550

3,018

0,850

3,600

3,060

0,850

2,050

1,743

Total m² :
01.05

M²

Uts.

Paviment perimètric
Solera interior
Zona d'accés (reculada de la via pública)
Via pública (carretera)

Parcial

Llargada

Alçada

10,751

1,100

1,100

Parcial

Subtotal

9,651

9,651

10,751

10,751

6,36 €

68,38 €

Amplada

Alçada

Parcial

47,450

47,450

107,450

107,450

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

161,850

161,850

Parcial

Subtotal

11,250

173,100

11,250

11,250

173,100

173,100

5,09 €

881,08 €

Demolició d'esgraonat de formigó i del seu revestiment de formigó prefabricat, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Pont existent entre piscines

Uts.

Llargada

Costat carretera

3

1,500

4,500

Costat bar i vestidors

3

1,500

4,500

Amplada

Alçada

Parcial

9,000

Total m :
M

9,000

8,82 €

9,000

79,38 €

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Costat piscina

23,650

23,650

Perímetre zona cental

24,700

24,700

Costat futbol
Via pública (carretera)

9,400
Uts.

Voravia (en cas de reposició)

Llargada

Subtotal

9,400
Amplada

Alçada

11,650

Total m :
M²

Subtotal

Demolició de vorada sobre base de formigó amb martell pneumàtic i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Antic parc infantil

01.08

Subtotal

6,950

11,250

Total m² :

01.07

Subtotal

1,100

6,950

Voravia (en cas de reposició)

M

Alçada

Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, mitjançant
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.

Antic parc infantil

01.06

11/03629/16

57,750

57,750

Parcial

Subtotal

11,650

69,400

11,650

11,650

69,400

69,400

0,89 €

61,77 €

Demolició d'enrajolat de gres i picat del material d'unió adherit al suport, amb martell elèctric, i
càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Pont existent entre piscines
Costat piscina polivalent existent : Mur

Uts.

Llargada
14,300

Amplada

Alçada

Parcial

0,600

8,580

Subtotal
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12,500

1,150

14,375

1,000

1,100

-1,100

14,300

0,600

8,580

-1

1,000

0,600

-0,600

Interior obertura pont existent entre piscines :
Mur

2

1,100

1,100

2,420

Interior obertura pont existent entre piscines :
Fons i sostre

2

1,100

1,000

Uts.

Llargada

Amplada

-1
Costat piscina infantil existent : Mur

Piscina polivalent existent

2,200
34,455

34,455

Alçada

Parcial

Subtotal

Costat pont existent entre piscines

12,500

1,150

14,375

Costat bar i vestidors

25,000

1,300

32,500

Costat bar i vestidors : Escaló de recolzament

17,550

0,150

2,633

17,700
Costat bar i vestidor : Escala oest

2

0,250
0,800

Costat bar i vestidor : Escala est

2

0,150

2,655
1,300

0,650

0,250

0,200

0,250

1,200

0,600

Costat carretera

25,000

1,300

32,500

Costat carretera : Escaló de recolzament

17,550

0,150

2,633

17,700
Costat carretera : Escala oest

2

0,250
0,800

Costat carretera : Escala est

2

0,150

2,655
1,300

0,650

0,250

0,200

0,250

1,200

0,600

Costat sala de màquines

12,500

1,300

16,250

Costat sala de màquines : Escaló de
recolzament

12,200

0,150

1,830

12,200
Piscina infantil
enjardinades

existent

:

Noves

zones

Uts.

0,150

1,830
112,761

Parcial

Subtotal

Llargada

Amplada

Costat carretera : Murs

1,150

0,550

0,633

Costat carrer : Murs

0,550

0,550

0,303

Costat bar i vestidors : Murs

3,000

0,550

1,650

Fons

3,000

0,550

1,650

1,150

3,050

3,508

1,150

3,900

4,485

1,150

2,000

Total m² :
01.09

M³

Alçada

112,761

2,300

161,745

14,529

14,529

161,745

161,745

5,55 €

897,68 €

Demolició de mur de formigó armat, amb mitjans manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i
càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Pont existent entre piscines

Uts.

Costat piscina infantil existent
-1

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

14,300

0,200

0,450

1,287
-0,090

Subtotal

1,000

0,200

0,450

14,300

0,200

0,450

1,287

-1

1,000

0,200

0,450

-0,090

2

1,100

0,200

1,100

0,484
2,878

2,878

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

Costat pont existent entre piscines

12,900

0,200

1,150

2,967

Costat bar i vestidors : Biga coronament

18,650

0,400

7,460

Costat bar i vestidors : Escaló de recolzament

17,700

0,150

0,150

0,398

Costat bar i vestidors : Mur

25,000

0,200

1,400

7,000

0,250

0,200

1,300

0,130

1,200

0,250

0,200

0,060

0,250

0,200

1,200

0,120

Costat piscina polivalent existent
Obertura entre piscines
Piscina polivalent existent

Costat bar i vestidors : Escala oest
Costat bar i vestidors : Escala oest

2
2
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Costat carretera : Biga coronament

18,650

0,400

7,460

Costat carretera : Escaló de recolzament

17,700

0,150

0,150

0,398

Costat carretera : Mur (nova escala est)

3,450

0,200

1,250

0,863

0,250

0,200

1,300

0,130

1,200

0,250

0,200

0,060

1,350

0,200

1,400

0,378

0,250

0,200

1,200

0,120

1,200

0,250

0,200

0,060

Costat sala de màquines : Biga coronament

12,500

0,700

0,400

3,500

Costat sala de màquines : Escaló de
recolzament

12,200

0,150

0,150

0,275
31,379

31,379

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

5,000

0,700

0,150

0,525

0,850

0,200

0,250

0,043

Costat carretera : Escala oest

2

Costat carretera : Escala central
Costat carretera : Escala est

2

Piscina infantil existent

Uts.

Costat carretera : Biga de coronament
Costat carretera
enjardinades

:

Mur

noves

zones

Costat carrer : Biga de coronament

12,500

0,700

0,150

1,313

Costat carrer : Mur noves zones enjardinades

0,400

0,200

0,250

0,020

Costat bar i vestidors : Biga de coronament

5,000

0,700

0,150

0,525

Costat bar i vestidors : Mur noves zones
enjardinades

3,050

0,200

0,250

0,153

Total m³ :
01.10

M³

36,836

2,579

2,579

36,836

36,836

129,06 €

4.754,05 €

Demolició de mur de fàbrica revestida de bloc de formigó buit amb martell pneumàtic, i càrrega
manual de runa a camió o contenidor.

Pont existent entre piscines

Uts.

Costat piscina polivalent existent
-1

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

14,300

0,200

0,450

1,287
-0,260

Subtotal

1,000

0,200

1,300

14,300

0,200

0,450

1,287

-1

1,000

0,200

0,450

-0,090

2

0,700

0,200

1,350

0,378
2,602

2,602

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

3,650

0,200

0,850

0,621

0,250

0,200

0,850

0,085

Costat pont existent entre piscines

13,300

0,200

1,200

3,192

Costat bar i vestidors

25,200

0,200

1,050

5,292

Costat piscina infantil existent
Obertura entre piscines : Murs laterals
Piscina polivalent existent
Costat carretera
Costat carretera : Escala est

2

Costat bar i vestidor : Escala oest

2

0,250

0,200

1,450

0,145

Costat bar i vestidor : Escala est

2

0,250

0,200

0,850

0,085
9,420

9,420

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

Costat carretera

0,850

0,200

0,350

0,060

Costat carrer

0,600

0,200

0,350

0,042

Costat edifici bar i vestidors

3,250

0,200

0,350

0,228
0,330

0,330

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

21,800

0,200

2,200

9,592
9,592

9,592

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

1,900

0,200

1,950

0,741

1,450

0,150

0,600

0,261

1,050

0,150

0,600

0,095

1,050

0,150

0,200

0,032

2

3,400

0,150

0,550

0,561

6

0,450

0,150

0,550

0,223

Piscina infantil existent

Solàrium existent

Uts.

Tancament costat antic parc infantil
Sala tècnica existent

Uts.

Obertura de portal cap a nou pati d'accés
Cos d'accés existent sobre coberta

Cos de ventilació existent sobre coberta

2
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Magatzems a demolir

1,913

1,913

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

4,450

0,200

2,200

1,958

3,800

0,150

1,850

1,055

1,250

0,200

2,200

0,550

2

1,000

0,150

1,850

0,555
4,118

4,118

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

6,100

0,200

1,000

1,220

0,550

0,200

2,000

0,220

11,400

0,200

1,200

2,736

Uts.

Murs de càrrega

Antic parc infantil
Mur de tancament amb via pública
Mur a peu de talús

Total m³ :
01.11

M³

Uts.

46,59 €

1.497,92 €

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

21,800

0,400

0,400

3,488
3,488

3,488

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

4,450

0,400

0,400

0,712

3,800

0,400

0,400

0,608

1,250

0,400

0,400

0,200

2

1,000

0,400

0,400

0,320
1,840

1,840

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

6,100

0,400

0,400

0,976

0,550

0,400

0,400

0,088

11,400

0,400

0,400

1,824

Tancament amb antic parc infantil
Magatzems a demolir

Uts.

Murs de càrrega

Antic parc infantil
Murs de tancament amb via pública
Mur a peu de talús

Total m³ :
M³

4,176
32,151

Demolició de sabata correguda de formigó armat, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador i equip de oxitall, i càrrega mecànica de runa sobre camió
o contenidor.

Solàrium existent

01.12

32,151

4,176
32,151

8,216

2,888

2,888

8,216

8,216

100,11 €

822,50 €

Demolició de sabata de formigó en massa, de fins a 1,5 m de profunditat màxima, amb
retroexcavadora amb martell picador, i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Piscina infantil existent

Uts.

Rampa interior : Noves zones enjardinades

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

3,000

0,550

0,550

0,908

1,150

0,450

0,550

0,285
1,193

Total m³ :
01.13

M²

1,193

58,59 €

Subtotal

1,193

69,90 €

Demolició de llosa massissa de formigó armat de fins a 20 cm de cantell total, amb mitjans
manuals, martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Sala tècnica existent

Uts.

Cos de ventilació existent sobre coberta :
Coronament
Magatzems a demolir
Coberta

Subtotal

Uts.

Llargada

Amplada

3,500

0,850

Llargada

Amplada

4,150

1,550

Total m² :

9,408

Alçada

Parcial

Subtotal

2,975

Alçada

2,975

2,975

Parcial

Subtotal

6,433

46,29 €

6,433

6,433

9,408

9,408

435,50 €
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Demolició de mur de maçoneria ordinària a dos caras vistes de pedra calcària, amb morter, amb
martell pneumàtic i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor.

Escala de tennis a demolir

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Replà superior

Uts.

3,050

1,000

1,700

5,185

Tram d'escala

2,400

1,000

0,850

2,040
7,225

Total m³ :
01.15

M³

7,225

58,68 €

Uts.

Replà superior

423,96 €

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1,400

0,200

1,000

0,280

0,450

0,200

1,000

0,090

Tram d'escala

2,400

0,200

1,850

0,888

Replà inferior

1,000

0,200

2,700

0,540
1,798

Total m³ :
M

Barana
Barana : Trams inclinats

Escala de tennis a demolir

58,64 €

Barana : Tram inclinat

Llargada

2

13,200

26,400

1,2

0,600

0,720

1,2

0,600

0,720

1,2

0,600

0,720

1,2

0,600

Uts.
1,2

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

0,720
Amplada

Alçada

29,280

Parcial

Subtotal

2,500

2,400

2,880

34,660

5,380

5,380

34,660

34,660

7,84 €

271,73 €

Aixecat de tancament de marcs d'acer galvanitzat i reixa electrosoldada, situat sobre mur de
tancament, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

Solàrium : Tancament

Uts.

Llargada

Costat antic parc infantil

6,500

Amb via pública

4,700

Antic parc infantil

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
4,700

Amplada

Alçada

11,200

11,200

Parcial

Subtotal

6,100

6,100

Accés clausurat

2,200

2,200

Escala de tennis a demolir

Uts.

Sobre mur

Llargada

Amplada

Alçada

8,300

8,300

Parcial

Subtotal

3,850

Total m :

Subtotal

6,500

Sobre mur

Ut

Subtotal

29,280
2,500

Total m :

01.18

1,798

105,43 €

Uts.

Barana : Replà superior

M

1,798

Subtotal

Aixecat de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, situada en balcó o terrassa de
façana i fixada mitjançant rebut en obra de fàbrica, amb mitjans manuals i equip d'oxitall, i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Pont existent entre piscines

01.17

7,225

Demolició de mur de fàbrica de marès, amb martell pneumàtic i càrrega mecànica de runa
sobre camió o contenidor.

Escala de tennis a demollir

01.16

Subtotal

3,850

23,350

3,850

3,850

23,350

23,350

8,60 €

200,81 €

Desmuntatge d'escala de piscina i elements de subjecció, amb mitjans manuals, i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.

Piscina polivalent existent

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal
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4,000
4,000

Total Ut :
01.19

Ut

4,000

2,40 €

9,60 €

Desmuntatge de cadira elevadora de piscina amb escala incorporada i elements de subjecció,
amb mitjans manuals, i càrrega manual de material desmuntat sobre camió o contenidor.

Piscina polivalent existent
Cadira elevadora amb escala

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

Total Ut :
Ut

1,000

2,40 €

Desmuntatge de papelera de polietilè, amb mitjans manuals, i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor.
Uts.

Costat carretera

1

1,000

Costat carrer

2

2,000

Costat bar i vestidors

2

2,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

5,000

Total Ut :
Ut

5,000

2,75 €

Uts.
2

2,000

Costat bar i vestidors

2

2,000

Antic parc infantil
Costat piscina

Uts.

Llargada

Llargada

Amplada

Amplada

Alçada

Alçada

Parcial

4,000

4,000
Subtotal

2,000

6,000

2,000

2,000

6,000

6,000

16,91 €

101,46 €

Desmuntatge de dutxa vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat
sobre camió o contenidor.

Solàrium existent

Uts.

Costat carretera

1

1,000

Costat tennis

1

1,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

2,000

Total Ut :
Ut

2,000

20,10 €

Trampa d'accés

2,000

40,20 €

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000

Total Ut :
Ut

Subtotal

Desmuntatge de trampa metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor.

Sala tècnica existent

01.24

Subtotal

Parcial

2

Total Ut :

01.23

5,000

Desmuntatge de fanal vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat
sobre camió o contenidor.

Costat carretera

Ut

Subtotal

13,75 €

Solàrium existent

01.22

1,000

2,40 €

Solàrium existent

01.21

Subtotal

1,000
1,000

01.20

4,000

1,000

4,48 €

1,000

4,48 €

Desmuntatge de porta o reixa metàl·lica i ferraments, amb mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor.

Magatzems a demolir

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Magatzem 1 : Porta d'accés

1

1,000

Magatzem 2 : Porta enreixada d'accés

1

1,000
2,000

Total Ut :

2,000

7,18 €

Subtotal

2,000

14,36 €
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Demolició d'escala metàl·lica, formada per peces simples de perfils laminats, esglaons i barana
d'acer, amb equip de oxitall, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Sala tècnica existent

Uts.

Llargada

Escala d'accés

Amplada

Alçada

Parcial

1,050

2,650

2,783
2,783

Total m² :

2,783

Subtotal
2,783

16,79 €

46,73 €

Total Capítol 1 : Demolicions :

13.140,64 €

Capítol 2 : Condicionament del terreny
Codi

Ut.

Descripció

02.01

Ut

Talat d'arbre, de 15 a 30 cm de diàmetre de tronc, amb motoserra.

Solàrium existent
Costat parc infantil : Barda de tuies
Antic parc infantil

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

Preu

Alçada

53
Uts.

Import

Parcial

Llargada

Amplada

Alçada

53,000

53,000

Parcial

Subtotal

Entrada

1

1,000

Fons

1

1,000

Total Ut :
02.02

M³

55,000

2,000

2,000

55,000

55,000

27,35 €

1.504,25 €

Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat en terra de grava solta, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Nous magatzems i sales tècniques

Uts.

Caixes de solera

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

4,500

2,600

0,150

1,755

4,600

2,600

0,150

1,794

2,150

2,600

0,150

0,839

7,250

2,600

0,150

2,828
7,216

Total m³ :
02.03

M³

Nou depòsit de compensació

Uts.

3,34 €

7,216

24,10 €

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

5,900

4,100

3,050

73,780

1,000

1,000

3,050

3,050
76,830
Subtotal

Amplada

Alçada

Parcial

6,800

5,450

2,550

94,503

171,333

Subtotal

76,830
Llargada

Total m³ :
M³

7,216

Subtotal

Excavació de soterranis de més de 2 m de profunditat en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Nou pati d'accés

02.04

Subtotal

53,000

94,503

94,503

171,333

171,333

5,98 €

1.024,57 €

Excavació de soterranis de fins a 2 m de profunditat en terra d'argila semidura, amb mitjans
mecànics, retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Piscina polivalent

Uts.

Costat carretera : Nova escala

Llargada

Costat carrer

13,300

Costat bar i vestidors

17,600

Antic parc infantil

Amplada

7,400

Uts.

Llargada

0,700

Amplada

Alçada

Parcial

1,150

8,510

Subtotal

1,700

15,827

1,350

23,760
48,097

48,097

Alçada

Parcial

Subtotal
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Excavació
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285,200

1,350

52,600

0,700

Llargada

nou

dipòsit

de

Solàrium existent

18,410
403,430

403,430

Alçada

Parcial

Subtotal

0,400

32,000

5,800

1,000

0,400

-2,320
29,680

29,680

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

0,700

4,200

0,250

0,735

1,900

6,000

0,250

2,850

3,900

2,600

0,250

2,535

5,500

5,400

0,250

Total m³ :
M³

385,020

-1

Costat carrer

02.05

Amplada

80,000

Descompte excavació
compensació

11/03629/16
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Solàrium nova piscina infantil (fins a cota 0,55)
Talús cap a camp de futbol

20.05.2016

494,752

7,425
13,545

13,545

494,752

494,752

5,19 €

2.567,76 €

Excavació en rases per fonamentacions en terra de grava solta, amb mitjans manuals, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió.

Nous magatzems i sales tècniques

Uts.

Fonaments
5

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

20,450

0,400

0,400

3,272

2,600

0,400

0,400

2,080
5,352

Total m³ :
02.06

M³

Uts.

Cara interior
Mur de contenció de solàrium

Uts.

Des de cota -0,55 m
Descompte excavació
compensació

112,07 €

nou

dipòsit

de

-1

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

11,700

1,050

1,000

12,285
12,285

12,285

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

14,750

1,250

1,700

31,344

6,800

0,400

1,700

-4,624

Total m³ :
M³

20,94 €

39,005

Uts.

Perímetre (per a impermeabilització)

26,720

26,720

39,005

39,005

22,62 €

882,29 €

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

12,400

0,500

0,350

2,170

13,400

0,350

0,350

1,642

6,150

0,500

0,350

1,076

0,550

0,500

0,350

0,096
4,984

Total m³ :
M³

Subtotal

Excavació en rases per instal·lacions en terra d'argila semidura, amb mitjans manuals, retirada
dels materials excavats i càrrega a camió.

Sala tècnica i dipòsit de compensació
existents

02.08

5,352

Excavació en rases per fonamentacions en terra d'argila semidura, amb mitjans mecànics,
retirada dels materials excavats i càrrega a camió.

Mur de contenció de carretera

02.07

5,352

Subtotal

4,984

36,64 €

Subtotal

4,984

182,61 €

Base de paviment mitjançant reblert a cel obert amb graveta 20/30 mm, i compactació al 95%
del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual.

Piscina polivalent existent
Fons
Costat carrer : Nova escala

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

24,850

12,200

0,500

151,585

7,300

12,500

0,075

6,844

0,100

0,740

7,400

Subtotal

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 232 de 264

7F1F6EB6F6E413DBD31936CBD4489D992E5A8CE5

Piscina infantil existent

Uts.

General
Descompte noves zones enjardinades

Nova piscina infantil

159,169

159,169

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

6,200

12,500

0,550

42,625

-1

1,250

4,150

0,550

-2,853

-1

1,800

0,600

0,550

-0,594

-1

1,250

4,000

0,550

-2,750

-1

1,250

2,050

0,550

Uts.

Base

Llargada
80,000

Nou solàrium

Uts.

Sota soleres

Llargada

Uts.

Base de fonamentació

Nou dipòsit de compensació

Uts.

Base de fonamentació

35,019

Alçada

Parcial

Subtotal

0,200

16,000
16,000

16,000

Alçada

Parcial

Subtotal

0,100

44,090
44,090

44,090

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

5,900

4,100

0,200

4,838

1,000

1,000

0,200

0,200
5,038

5,038

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

6,800

5,450

0,200

7,412

Total m³ :
M³

Amplada

440,900

Nou pati d'accés

02.09

Amplada

-1,409
35,019

266,728

7,412

7,412

266,728

266,728

17,84 €

4.758,43 €

Reblert en extradós de mur de formigó, amb graveta 20/30 mm, i compactació al 95% del Proctor
Modificat amb picó vibrant de guiat manual.

Piscina polivalent

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Costat carrer

Uts.

0,500

15,550

1,250

9,719

Costat carretera : Nova escala

0,500

1,000

1,300

0,650

4,700

0,500

1,300

3,055

25,600

0,550

1,600

22,528
35,952

35,952

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

12,400

0,500

0,500

3,100

13,400

0,350

0,500

2,345

6,100

0,500

0,500

1,525

0,700

0,500

0,500

0,175
7,145

7,145

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

5,900

0,750

3,000

13,275

4,350

1,000

3,000

13,050

3,350

1,000

3,000

10,050
36,375

36,375

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

2

6,800

1,000

2,650

36,040

2

3,450

1,000

2,650

18,285

-1

5,800

1,000

0,400

Costat bar i vestidors
Sala tècnica i dipòsit de compensació
existents

Uts.

Rasa per a impermeabilització

Nou pati dàccés

Uts.

Perímetre

Nou dipòsit de compensació
Perímetre
Descompte zona nova piscina infantil

Total m³ :
02.10

M³

-2,320
52,005

52,005

131,477

131,477

19,10 €

2.511,21 €

Reblert en extradós de mur de formigó, amb terra de la pròpia excavació, i compactació al 95%
del Proctor Modificat amb picó vibrant de guiat manual.

Mur de contenció de via pública
Cara interior

131,477

Subtotal

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

11,700

0,800

1,000

9,360

Subtotal
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9,360

9,360

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

Cara exterior : Fins cota -0,55 m

2

14,750

0,500

1,350

19,913

Cara interior : Fins cota -0,55 m

2

14,750

0,500

1,350

19,913

-1

6,800

0,400

1,350

-3,672

Mur de contenció de solàrium

Descompte
reblert
compensació

nou

dipòsit

de

Total m³ :

45,514

36,154

36,154

45,514

45,514

7,15 €

325,43 €

Total Capítol 2 : Condicionament del terreny :

13.892,72 €

Capítol 3 : Fonaments i contencions
Codi

Ut.

Descripció

03.01

M²

Capa de formigó de neteja HL-150/P/20, fabricat en central i abocament amb cubilot, de 10 cm
d'espessor.

Piscina polivalent : Base murs d'encofrat
perdut de gunitat

Amidament

Uts.

Preu

Llargada

Amplada

4,200

0,200

0,840

1,050

0,200

0,210

Costat carrer

13,800

0,200

2,760

Costat bar i vestidors

25,450

0,200

5,090

2

0,200

0,200

0,080

2

0,200

0,200

0,080

2

0,200

0,200

0,080

Uts.

Llargada

Amplada

4,000

3,400

Llargada

Amplada

5,900

4,550

Costat carretera

Costat bar i vestidors : Escales

Nou pati d'accés
Sota fonaments
Nou dipòsit de compensació

Uts.

Sota fonaments

Total m² :
03.02

M²

Alçada

Import

Alçada

Parcial

Subtotal

9,140

9,140

Parcial

Subtotal

13,600
Alçada

13,600

13,600

Parcial

Subtotal

26,845

49,585

26,845

26,845

49,585

49,585

8,96 €

444,28 €

Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons de fusta,
amortitzables en 15 usos per a llosa de fonamentació.

Nou pati d'accés

Uts.

Alçada

Parcial

4,000

0,300

1,200

2

3,400

0,300

2,040
3,240

3,240

Uts.

Llargada

Alçada

Parcial

Subtotal

2

4,900

0,300

2,940

2

3,550

0,300

2,130
5,070

5,070

Uts.

Llargada

Alçada

Parcial

Subtotal

20,450

0,400

8,180

3,000

0,400

Fonaments : Laterals llosa

Nou dipòsit de compensació
Fonaments : Laterals llosa

Nous magatzems i sales tècniques
Fonaments : Laterals sabates i soleres

2

Llargada

Total m² :

Amplada

Amplada

Amplada

18,890

Subtotal

2,400
10,580

10,580

18,890

18,890

23,07 €

435,79 €
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Llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 52,6 kg/m³; acabat
superficial llis mitjançant regla vibrant, sense incloure encofrat.

Nou pati d'accés

Uts.

Llosa de fonamentació

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

4,000

3,400

0,300

4,080
4,080

Total m³ :
03.04

M³

4,080

176,42 €

Uts.

Llosa de fonamentació

719,79 €

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

4,900

3,550

0,300

5,219
5,219

Total m³ :
M³

5,219

220,94 €

Uts.

Fonaments
5

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

20,450

0,400

0,250

2,045

2,600

0,400

0,250

1,300

Total m³ :

Uts.

Solera
Solàrium

Uts.

Sota paviment

Sota canal : Costat carrer

Sota canal : Costat tennis i bar i vestidors

Sota canal : Costat antic parc infantil
2
Sota canal : Canal intermitja

Llargada

Amplada

20,450

3,000

Llargada

Amplada

464,450

Sota canal : Costat carretera

216,29 €

3,345

723,49 €

Alçada

Parcial

Subtotal

61,350
Alçada

61,350

61,350

Parcial

Subtotal

464,450

2,450

0,550

8,700

0,550

4,785

32,200

0,550

17,710

4,800

0,550

2,640

3,000

0,550

1,650

5,400

0,550

2,970

6,000

0,550

3,300

4,200

0,550

2,310

9,000

0,550

4,950

2,450

0,550

1,348

26,300

0,550

14,465

23,500

0,550

12,925

13,900

0,550

7,645

1,350

0,550

1,485

18,350

0,550

10,093

Total m² :
M³

3,345

Subtotal

Solera de formigó armat de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en
central, i abocament amb cubilot, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadors homologats.

Nous magatzems i sales tècniques

03.07

5,219

1.153,09 €

3,345

M²

Subtotal

Sabata correguda de fonamentació, de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV
fabricat en central, i abocament des de camió, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 84,5 kg/m³,
sense incloure encofrat.

Nous magatzems i sales tècniques

03.06

4,080

Llosa de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 76,75 kg/m³; acabat
superficial llis mitjançant regla vibrant, sense incloure encofrat.

Nou dipòsit de compensació

03.05

Subtotal

615,424

1,348

554,074

554,074

615,424

615,424

29,42 €

18.105,77 €

Mur de contenció de terres de superfície plana, sense taló, de formigó armat, de fins 3 m d'altura,
realitzat amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN
10080 B 500 S, quantia 22 kg/m³, sense incloure encofrat.
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Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Fonament

11,650

1,050

0,350

4,281

Mur

11,650

0,250

2,250

Mur de contenció de solàrium

Uts.

20.05.2016

Uts.

6,553
10,834

10,834
Subtotal

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Fonament

14,750

1,250

0,350

6,453

Mur

14,750

0,250

1,900

Total m³ :
03.08

M²

24,293

7,006
13,459

13,459

24,293

24,293

159,33 €

3.870,60 €

Muntatge de sistema d'encofrat a una cara amb acabat vist amb textura llisa, realitzat amb tauler
contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per a formació de mur de
formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de terres; i posterior
desmuntatge del sistema d'encofrat.

Mur de contenció de via pública

Alçada

Parcial

Costat interior

11,650

2,250

26,213

Costat exterior

11,650

0,600

Uts.

Llargada

Amplada

Total m² :
M²

33,203

30,24 €

1.004,06 €

Alçada

Parcial

Costat interior

14,750

1,900

28,025

Costat exterior

14,750

1,900

28,025

Uts.

Llargada

Amplada

56,050

Total m² :
M³

56,050

23,72 €

Uts.

56,050

1.329,51 €

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

3,900

0,250

3,950

3,851

-1

0,800

0,250

1,350

-0,270

2

3,100

0,250

3,950

6,123

Murs de contenció

9,704

Total m³ :
M³

Subtotal

Mur de formigó armat 2C, d'entre 3 i 6 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb
formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500
S, 49 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat vist amb textura llisa,
realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos.

Nou pati d'accés

03.11

33,203

Muntatge en una cara del mur, de sistema d'encofrat a dues cares amb acabat vist amb textura
llisa, realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos, per
a formació de mur de formigó armat de fins a 3 m d'altura i superfície plana, per a contenció de
terres; i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat.

Mur de contenció de solàrium

03.10

Subtotal

6,990
33,203

03.09

Subtotal

9,704

418,11 €

Subtotal

9,704

4.057,34 €

Mur de formigó armat 2C, de fins a 3 m d'altura, gruix 25 cm, superfície plana, realitzat amb
formigó HA-30/P/20/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S,
63,5 kg/m³; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat amb acabat vist amb textura llisa,
realitzat amb tauler contraxapat fenòlic amb bastidor metàl·lic, amortitzable en 20 usos.

Sala tècnica existent

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

4,600

0,250

1,250

1,438
1,438

1,438

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

2

4,800

0,250

2,000

4,800

2

2,950

0,250

2,000

2,950

Costat nou pati d'accés : Barana en coberta
Nou dipòsit de compensació
Murs perimètrics

Total m³ :

9,188

411,35 €

Subtotal

7,750

7,750

9,188

9,188

3.779,48 €
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Total Capítol 3 : Fonaments i contencions :

35.623,20 €

Capítol 4 : Estructures de formigó
Codi

Ut.

Descripció

04.01

M²

Vas de piscina de 15 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via humida,
amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Piscina polivalent : Sobre murs existents

Amidament

Uts.

Alçada

Parcial

1,100

23,925

2

0,200

1,150

0,460

2

0,200

1,150

0,460

Costat carretera : Mènsula de remat (part
vertical)

26,400

0,200

5,280

1,200

0,200

0,240

Costat carrer : Mènsula de remat (part
vertical)

14,800

0,200

2,960

Costat bar i vestidors : Mènsula de remat (part
vertical)

26,400

0,200

5,280

Costat sala tècnica

12,600

1,150

14,490

Costat sala tècnica : Mènsula de remat (part
vertical)

13,600

0,200

2,720
55,815

55,815

Alçada

Parcial

Subtotal

Costat carretera : Escales

Nova piscina infantil : Perímetre

Uts.

Costat carretera

Llargada

Amplada

Import

21,750

Costat carretera

Llargada

Preu

Amplada

5,750

0,350

2,013

11,250

0,350

3,938

Costat futbol

8,750

0,350

3,063

Costat pàdel

10,800

0,350

Costat pèrgola

Total m² :
04.02

M²

68,609

Subtotal

3,780
12,794

12,794

68,609

68,609

67,55 €

4.634,54 €

Vas de piscina de 20 cm de gruix, realitzat amb formigó HA-30/F/12/IV, projectat per via humida,
amb doble malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Piscina polivalent : Fons i sobre encofrat
perdut

Uts.

Fons
Fons : Escales

3

Costat carretera : Nova Escala

Llargada

Amplada

25,450

12,950

329,578

1,200

0,200

0,720

1,100

0,200

0,220

1,250

0,200

0,250

3,900

1,250
0,900

1,050

0,900

27,600

Costat carrer

13,800

Costat carrer : Mènsula de remat (Part
horitzontal)

13,800

Costat bar i vestidor : Escales

Parcial

0,650

3,510
0,945
17,940

0,850
0,650

11,730
8,970

25,450

1,100

27,995

2

0,200

1,150

0,460

2

0,200

1,150

0,460

2

0,200

0,900

0,360

Costat bar i vestidor : Mènsula de remat (Part
horitzontal)

26,400

0,650

17,160

Costat sala de màquines : Mènsula de remat
(Part horitzontal)

12,600

0,650

8,190

Llargada

Amplada

Nova piscina infantil

Uts.

Subtotal

4,875

3,900

Costat carretera : Mènsula de remat (Part
horitzontal)

Costat bar i vestidor

Alçada

Alçada

433,363

433,363

Parcial

Subtotal
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Fons

80,000

Total m² :
04.03

11/03629/16

M²

513,363

80,000
80,000

80,000

513,363

513,363

82,22 €

42.208,71 €

Muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat recuperable, realitzat amb taulons de fusta,
amortitzables en 15 usos per a llosa de fonamentació.

Piscina polivelent : Per a gunitat de biga de
coronament
Costat carretera
coranomant

:

Lateral

biga

Uts.

de

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

26,400

0,350

9,240

1,200

0,350

0,420

Costat carrer : Lateral biga de coronament

15,100

0,350

5,285

Costat bar i vestidors : Lateral biga de
coronament

26,400

0,350

9,240

Costat sala tècnica : Lateral biga de
coronament

13,900

0,350

4,865

2,100

1,150

Interior : Escala d'accés : Lateral
Nova piscina infantil : Per a gunitat de murs

0,5
Uts.

Llargada

Amplada

1,208
30,258

30,258

Alçada

Parcial

Subtotal

Costat carretera

5,700

0,350

1,995

Costat futbol

8,710

0,350

3,049

Costat pèrgola

11,500

0,350

4,025

Costat pàdel

11,150

0,350

Solàrium
Nova escala d'accés

Uts.

Llargada

2

1,210

Total m² :
04.04

M³

Amplada

Subtotal

Alçada

3,903
12,972

12,972

Parcial

Subtotal

2,420

45,650

2,420

2,420

45,650

45,650

23,07 €

1.053,15 €

Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó HM-20/P/20/I fabricat en
central i abocament amb cubilot, sense incloure encofrat.

Piscina polivelent

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Nova escala d'accés (sobre gunitat)

0,5

2,100

1,200

1,150

1,449
1,449

1,449

Nova piscina infantil : Reblerts interns

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

50,250

0,210

10,553

7,450

0,010

0,075

Base
Costat carretera

5,550

0,300

0,200

0,333

10,650

0,300

0,200

0,639

Costat futbol

8,400

0,300

0,200

0,504

Costat pàdel

10,200

0,300

0,200

Costat pèrgola

Solàrium

Uts.

Nova escala d'accés

Llargada

Amplada

1,210

3,300

Total m³ :
04.05

M²

18,158

Alçada

Subtotal

0,612
12,716

12,716

Parcial

Subtotal

3,993
3,993

3,993

18,158

18,158

107,54 €

1.952,71 €

Llosa d'escala de formigó armat, e=15 cm, realitzada amb formigó HA-25/P/20/IIa fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, 24 kg/m²; Muntatge i desmuntatge
de sistema d'encofrat, amb acabat tipus industrial per revestir a la seva cara inferior i laterals, en
planta de fins a 3 m d'altura lliure, format per superfície encofrant de taulers de fusta de pi,
estructura suport horitzontal de taulers de fusta de pi i estructura suport vertical de puntals
metàl·lics; amortitzables els taulons de la superfície encofrant en 10 usos, els taulons de l'estructura
suport en 10 usos i els puntals en 150 usos.
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Nou pati d'accés : Escala

Uts.

Llargada

Amplada

Tram 1

1,2

0,600

0,800

0,576

0,800

0,800

0,640

1,500

0,800

1,440

0,800

0,800

0,640

1,800

0,800

1,728

0,800

1,050

0,840

Replà 1
Tram 2

1,2

Replà 2
Tram 3

1,2

Replà 3

Alçada

Parcial

5,864

Total m² :
04.06

M²

5,864

95,20 €

558,25 €

Llargada

Amplada

Sota llosa de reforç de sostre de sala tècnica

4,700

6,250

29,375

sota llosa de reforç de sostre de dipòsit de
compensació

4,700

6,550

30,785

Uts.

Alçada

Parcial

60,160

Total m² :
M³

Cércols de llosa de reforç de sostre

Nou dipòsit de compensació
Cèrcols en forjat de sostre

11,61 €

60,160

698,46 €

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

2

5,100

0,200

0,250

0,510

2

6,550

0,200

0,250

0,655

2

6,200

0,200

0,250

0,620

1

5,100

0,250

0,250

0,319
2,104

2,104

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

2

4,800

0,250

0,250

0,600

2

2,950

0,250

0,250

0,369

Total m³ :
M²

60,160

Subtotal

Cèrcol de vora de forjat de formigó armat, realitzat amb formigó HA-30/P/20/IV fabricat en
central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 90 kg/m³; muntatge i
desmuntatge del sistema d'encofrat de fusta.

Sala tècnica i dipòsit de compensació
existents

04.08

5,864

Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny format per panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034
W/(mK), col·locat a la base de la solera, cobert amb un film de polietilè de 0,2 mm d'espessor,
preparat per a rebre una solera de morter o formigó (no inclosa en aquest preu).

Sala tècnica i dipòsit de compensació
existents

04.07

Subtotal

3,073

Subtotal

0,969

0,969

3,073

3,073

370,38 €

1.138,18 €

Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 20 cm, realitzada amb formigó HA-30/P/20/IV
fabricat en central, i abocament amb cubilot, i acer UNE-EN 10080 B 500 S, quantia 27 kg/m²;
muntatge i desmuntatge del sistema d'encofrat continu altura lliure de planta de fins a 3 m. Sense
incloure repercussió de pilars.

Sala tècnica i dipòsit de compensació
existents

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Llosa de reforç de sostre : Sobre sala tècnica

4,700

6,250

29,375

Llosa de reforç de sostre : Sobre dipòsit de
compensació

4,700

6,550

30,785
60,160

Total m² :

60,160

81,67 €

Subtotal

60,160

4.913,27 €
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Forjat unidireccional de formigó armat, horitzontal, altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 25
= 20+5 cm, realitzat amb formigó HA-30/B/12/IV fabricat en central, i abocament amb cubilot,
volum total de formigó 0,098 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S amb una quantia total de 1,85
kg/m², sobre sistema d'encofrat parcial; bigueta pretensada; revoltó de formigó model Hourdis,
60x20x20 cm, fabricat amb grava calcària; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compressió. Sense incloure repercussió de pilars ni de bigues.

Nou dipòsit de compensació

Uts.

Forjat de sostre

Llargada

Amplada

4,300

2,950

Alçada

Parcial
12,685

Total m² :

Subtotal

12,685

12,685

12,685

58,03 €

736,11 €

Total Capítol 4 : Estructures de formigó :

57.893,38 €

Capítol 5 : Estructures d'acer
Codi

Ut.

Descripció

05.01

Ut

Placa d'ancoratge d'acer S275JR en perfil pla, de 200x200 mm i espessor 10 mm, amb 4 perns
soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 30 cm de longitud total.

Sala de màquines i dipòsit de compensació
existents : Pèrgola

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

Preu

Alçada

Import

Parcial

Ancoratge de pilars sobre llosa

4

4,000

Ancoratge de pilars sobre barana

2

2,000
6,000

Total Ut :
05.02

Kg

6,000

15,99 €

Uts.

Llargada

Pilars sobre llosa : #120·6

4

Pilars sobre barana : #120·6

2

Amplada

Alçada

Parcial

3,250

20,500

266,500

2,000

20,500

95,94 €

Total kg :

348,500

Subtotal

82,000
348,500

Kg

6,000

Acer S275JR en pilars, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN,
HEA, HEB ou HEM amb unions soldades.

Sala de màquines i dipòsit de compensació
existents : Pèrgola

05.03

Subtotal

2,13 €

348,500

742,31 €

Acer S275JR en bigues, amb peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE, UPN,
HEA, HEB o HEM amb unions soldades.

Sala de màquines i dipòsit de compensació
existents : Pèrgola

Uts.

Llargada

Bigues principals : #200·120·6

3

Bigues secundàries : #200·120·6

5
5

Amplada

Alçada

Parcial

3,200

28,050

269,280

6,650

28,050

932,663

6,300

28,050

883,575
2.085,518

Total kg :

2.085,518

Subtotal

2.085,518

2,13 €

4.442,15 €

Total Capítol 5 : Estructures d'acer :

5.280,40 €

Capítol 6 : Fàbriques
Codi

Ut.

Descripció

Amidament

Preu

Import

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

06.01

M²

20.05.2016

11/03629/16
Pàgina : 240 de 264

7F1F6EB6F6E413DBD31936CBD4489D992E5A8CE5

Fulla exterior de tancament de façana, de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó tipus
italià, per revestir, color gris, 50x20x20 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
fabricat amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en obra, amb
300 kg/m³ de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, subministrat en sacs;
revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb morter d'alta
adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U" amb armadura i massissat de formigó.

Piscina polivalent :
Sobre biga de coronament

Uts.

Llargada

Alçada

Parcial

2

25,500

Amplada

0,200

10,200

2

13,800

0,200

5,520
15,720

Total m² :
06.02

M²

15,720

Subtotal

26,91 €

15,720

423,03 €

Fulla exterior de tancament de façana, de 15 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó tipus
italià, per revestir, color gris, 50x20x15 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
fabricat amb grava calcària, rebuda amb morter de ciment i sorra confeccionat en obra, amb
300 kg/m³ de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, dosificació 1:5, subministrat en sacs;
revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de formigó, col·locades amb morter d'alta
adherència, formació de llindes mitjançant peces en "U" amb armadura i massissat de formigó.

Piscina polivalent : Encofrat perdut de gunitat

Uts.

Costat carretera
Costat carrer
Costat bar i vestidors
Costat bar i vestidors : Escales

Nova piscina infantil : Murs interns de
formació de canal

Llargada

Alçada

Parcial

4,200

Amplada

1,100

4,620

1,050

1,100

1,155

13,800

1,050

14,490

25,450

1,300

33,085

2

0,200

1,350

0,540

2

0,200

1,350

0,540

2

0,200

1,100

Uts.

Llargada

Amplada

0,440
54,870

54,870

Alçada

Parcial

Subtotal

Costat carretera

5,000

0,400

2,000

Costat futbol

7,700

0,400

3,080

10,250

0,400

4,100

9,800

0,400

Costat pèrgola
Costat pàdel
Piscina infantil existent : Recolzament de
solera sobre fons

Uts.

Noves zones enjardinades

Solàrium : Perímetres amb canal de pluvials

Uts.

3,920
13,100

13,100

Alçada

Parcial

Subtotal

15,450

0,500

7,725

9,400

0,400

Llargada

Llargada

Amplada

Amplada

3,760
11,485

11,485

Alçada

Parcial

Subtotal

Costat carretera

40,700

0,150

6,105

Costat carrer

33,800

0,150

5,070

Costat bar i vestidors

23,500

0,150

3,525

Costat tennis i futbol

26,300

0,150

3,945

Costat pàdel

22,300

0,150

3,345

4,350

0,150

Central
Nous magatzems i sales tècniques

Uts.

Frontal

Subtotal

Llargada

Amplada

0,653
22,643

22,643

Alçada

Parcial

Subtotal

20,450

2,400

49,080

Laterals

2

2,850

2,400

13,680

Laterales y separación interior

3

2,850

2,400

20,520

Total m² :

185,378

83,280

83,280

185,378

185,378

24,14 €

4.475,02 €
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Canaleta en cantell de piscina composta per peces prefabricades de formigó per recollida
d'aigües de 20 cm d'ample, rebudes amb morter de ciment, industrial, M-5, arrebossades i
brunyides interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15, amb angles
arrodonits i posterior revestiment amb polièster reforçat amb fibra de vidre, amb reixeta
d'obertures longitudinals, amb textura antilliscant en material plàstic de 20 mm d'ample, model
Astral o similar, perfil suport i p/p de peces especials de cantonada.

Piscina polivalent : Canaló perimètric

Nova piscina infantil

Uts.

Llargada

2

25,800

51,600

2

14,500

29,000

Uts.

Llargada

Costat carretera
Costat pèrgola

Amplada

Amplada

Alçada

Alçada

Parcial

80,600

80,600

Parcial

Subtotal

5,400

5,400

10,750

10,750

Costat futbol

8,250

8,250

Costat pàdel

10,300

10,300

Total m :
06.04

Ut

115,300

Subtotal

34,700

34,700

115,300

115,300

107,93 €

12.444,33 €

Boca de registre de dipòsit d'aigua, d'obra de fàbrica, de dimensions interiors 51x51 cm, amb
marc i tapa de ferro colat, per a allotjament de les vàlvules.

Dipòsit de compensació existent
Boca d'accés
Nou dipòsit de compensació
Boca d'accés

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1
Uts.

Subtotal

1,000
Llargada

Amplada

Alçada

1,000

1,000

Parcial

Subtotal

1

1,000

Total Ut :

2,000

1,000

1,000

2,000

2,000

128,73 €

257,46 €

Total Capítol 6 : Fàbriques :

17.599,84 €

Capítol 7 : Revestiments exteriors
Codi

Ut.

Descripció

07.01

M²

Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial
rugós, amb morter de ciment M-5, prèvia col·locació de malla antiàlcalis amb canvis de material
i en els fronts de forjat.

Piscina polivalent : Base impermeabilització

Amidament

Uts.

Fons
Fons : Escales

4

Costat bar i vestidors

Preu

Alçada

Import

Llargada

Amplada

25,100

12,600

316,260

Parcial

0,800

0,200

0,640

0,950

0,200

0,190

3,500

1,200

4,200

25,100

1,550

38,905

2

0,200

1,650

0,660

2

0,200

1,550

0,620

2

0,200

1,350

0,540

25,100

1,550

38,905

2

0,200

1,650

0,660

2

0,200

1,550

0,620

1,200

1,400

1,680

25,600
Costat carretera

0,300

7,680

25,600

0,300

7,680

1,200

0,300

0,360

Subtotal
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Costat sala tècnica

12,600
12,600

Costat carrer

infantil

:

Base

Uts.

Fons

Llargada

1,600

20,160

1,300

17,940

0,300

13,800
13,800

Nova
piscina
impermeabilització

11/03629/16

3,780

0,300
Amplada

4,140
Alçada

57,650

465,620

465,620

Parcial

Subtotal

57,650

Costat carretera

5,050

Costat pèrgola

1,100

0,400

0,440

9,100

0,200

1,820

10,750
Costat futbol
Costat pàdel

Formació de pendents
Descompte de base d'escala

-1

M²

2,900

0,300

2,325
0,400

0,420

8,750

0,200

1,750

0,300

3,090
Alçada

75,135

75,135

Parcial

Subtotal

Llargada

Amplada

3,400

3,100

10,540

1,400

0,800

-1,120

Total m² :
07.02

3,225
0,400

1,050
10,300
Uts.

1,515

0,300

7,250
7,750

Nou pati d'accés

0,300

550,175

9,420

9,420

550,175

550,175

19,19 €

10.557,86 €

Revestiment de paraments interiors i exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial per a
arrebossat, tipus GP CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, color blanc, per a la realització de la capa
base amb revestiments continus bicapa, acabat remolinat, espessor 10 mm, aplicat manualment,
armat i reforçat amb malla antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat.

Sala tècnica existent

Uts.

Façana cap a pati d'accés
Nous magatzems i sales tècniques

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

2,550

8,670
8,670

8,670

Alçada

Parcial

Subtotal

20,450

2,500

51,125

0,300

2,500

0,750

3,000

2,500

7,500

3,300

2,500

3,400
Uts.

Façanes

Llargada

Tancament antic solàrium cap a talús

Uts.

Llargada

Per demolició d'escala de tennis

0,5

3,300

Solàrium : Cantells de paviments

Uts.

Llargada

Amplada

Amplada

Amplada

8,250
67,625

67,625

Alçada

Parcial

Subtotal

1,600

2,640
2,640

2,640

Alçada

Parcial

Subtotal

Costat carretera : Nova piscina infantil

13,250

0,200

2,650

Costat carretera : Piscina polivalent

57,700

0,200

11,540

Costat carrer

36,350

0,200

7,270

Costat bar i vestidors

20,200

0,200

4,040

Costat tennis i futbol

30,100

0,200

6,020

8,900

0,200

1,780

Nova rampa d'accés

15,200

0,200

3,040

Nova escala d'accés

6,000

0,200

1,200

1,200

0,200

1,152

0,800

0,200

Zona enjardinada interna (sobre piscina
infantil existent)

4,8
Accés a nou pati d'accés

Total m² :

117,787

Subtotal

0,160
38,852

38,852

117,787

117,787

20,62 €

2.428,77 €

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
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Tipus :
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Adreça :
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Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte
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Revestiment de paraments exteriors amb arrebossat reglejat de morter industrial per a arrebossat
en capa grossa, tipus CR CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color blanc, per a la realització de la
capa base amb revestiments continus bicapa, acabat brunyit, espessor 10 mm, aplicat
manualment, aplicat sobre una capa de pont d'adherència, en aquells llocs de la seva superfície
on presenti deficiències.

Nou pati d'accés : Escala

Uts.

Base

Llargada

Amplada

1,400

Tram 2

1,2

1,500

1,2

1,500

Replà 2
Tram 3

Parcial

0,300

0,420

0,800
0,800

1,2

1,800

0,800

1,2

1,800

0,630
0,640
1,728

0,350

0,756

0,800

0,800

0,640

0,800

0,200

0,160
6,414

Total m² :
07.04

M²

Subtotal

1,440
0,350

0,800

Replà 3

Alçada

6,414

26,31 €

6,414

168,75 €

Revestiment decoratiu en façanes i paraments interiors, amb morter industrial per a arrebossat en
capa fina, tipus CSIV W0, segons UNE-EN 998-1, de 5 mm d'espessor, color blanc, acabat llis, per
a la realització de la capa d'acabat en revestiments continus bicapa.

Sala tècnica existent

Uts.

Façana cap a nou pati d'accés
Nou pati d'accés : Escala

Uts.

Amplada

1,400
1,500

1,2

1,500

1,2

1,800

0,800

1,2

1,800

Façanes

Parcial

2,550

8,670
8,670

8,670

Alçada

Parcial

Subtotal

0,300

0,420
0,630
0,640
1,728

0,350

0,756

0,800

0,800

0,640

0,800

0,200

0,160

Llargada

Amplada

6,414

6,414

Alçada

Parcial

Subtotal

20,450

2,500

51,125

0,300

2,500

0,750

3,000

2,500

7,500

3,300

2,500

Tancament antic solàrium cap a talús

Uts.

Llargada

Per demolició d'escala de tennis

0,5

3,300

Solàrium : Cantells de paviments

Uts.

Llargada

Amplada

Amplada

8,250
67,625

67,625

Alçada

Parcial

Subtotal

1,600

2,640
2,640

2,640

Alçada

Parcial

Subtotal

Costat carretera : Nova piscina infantil

13,250

0,200

2,650

Costat carretera : Piscina polivalent

57,700

0,200

11,540

Costat carrer

36,350

0,200

7,270

Costat bar i vestidors

20,200

0,200

4,040

Costat tennis i futbol

30,100

0,200

6,020

8,900

0,200

1,780

Nova rampa d'accés

15,200

0,200

3,040

Nova escala d'accés

6,000

0,200

1,200

1,200

0,200

1,152

0,800

0,200

Zona enjardinada interna (sobre piscina
infantil existent)

4,8
Accés a nou pati d'accés

Subtotal

1,440
0,350

0,800

Uts.

Alçada

0,800

0,800

Replà 3

Nous magatzems i sales tècniques

Llargada

1,2

Replà 2
Tram 3

Amplada

3,400

Base
Tram 2

Llargada

0,160
38,852

38,852

124,201

124,201

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
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Total m² :
07.05

M²

124,201

15,69 €

1.948,71 €

Revestiment de mosaic de gres esmaltat antilliscant classe 3, color cel clar boira (referència 54282
de la sèrie Astral o similar), format per tessel·les de 25x25x6 mm, en vasos de piscina, incloent la
formació de les línies de marca en fons i laterals segons plànols en color blau fosc boira (referència
54279 de la sèrie Astral o similar).

Piscina polivalent

Uts.

Fonjs
Fons : Escales

4

Costat carretera

Llargada

Amplada

25,000

12,600

315,000

Parcial

0,800

0,200

0,640

0,950

0,200

0,190

3,500

1,200
1,550

38,750

2

0,200

1,650

0,660

2

0,200

1,550

0,620

1,200

1,400

1,680

25,600

0,300

1,200

0,300

13,700

7,680
0,360
1,300

17,810

25,000

1,550

38,750

2

0,200

1,650

0,660

2

0,200

1,550

0,620

2

0,200

1,350

0,540

13,700
Costat bar i vestidors

0,300

25,600
Costat sala tècnica

Fons

7,680
1,600

12,500
Uts.

4,110

0,300

12,500

20,000

0,300

Llargada

Amplada

3,750
Alçada

57,650

463,700

463,700

Parcial

Subtotal

57,650

Costat carretera

5,050

Costat pèrgola

1,100

0,400

0,440

9,100

0,200

0,300

1,820

10,750
Costat futbol

1,515

0,300

7,250

3,225
0,400

7,750
Costat pàdel

Subtotal

4,200

25,000

Costat carrer

Nova piscina infantil

Alçada

2,900

0,300

2,325

1,050

0,400

0,420

8,750

0,200

1,750

10,300

0,300

Total m² :

3,090

538,835

75,135

75,135

538,835

538,835

56,67 €

30.535,78 €

Total Capítol 7 : Revestiments exteriors :

45.639,87 €

Capítol 8 : Revestiments interiors
Codi

Ut.

Descripció

08.01

M²

Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament vertical interior, fins a 3 m d'altura,
acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5.

Nous magatzems i sales tècniques

Amidament

Uts.

Nova sala tècnica 1
2
Nova sala tècnica 2
2

Llargada

Amplada

Preu

Import

Alçada

Parcial

7,600

2,400

18,240

2,850

2,400

13,680

2,400

2,400

5,760

2,850

2,400

13,680

Subtotal

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
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Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
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Nou magatzem 1
2
Nou magatzem 2
2

4,850

2,400

11,640

2,850

2,400

13,680

4,850

2,400

11,640

2,850

2,400

13,680
102,000

Total m² :
08.02

M²

102,000

16,87 €

102,000

1.720,74 €

Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament horitzontal interior, fins a 3 m
d'altura, acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5.

Dipòsit de compensació existent

Uts.

Sostre
Nou dipòsti de compensació

Uts.

Sostre

Llargada

Amplada

4,700

6,550

Llargada

Amplada

4,300

2,950

Total m² :

Alçada

Parcial

Subtotal

30,785
Alçada

30,785

30,785

Parcial

Subtotal

12,685

43,470

12,685

12,685

43,470

43,470

16,38 €

712,04 €

Total Capítol 8 : Revestiments interiors :

2.432,78 €

Capítol 9 : Impermeabilitzacions
Codi

Ut.

Descripció

09.01

M²

Impermeabilització de piscina constituït per mur de superfície llisa de formigó, elements
prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, amb morter impermeabilitzant flexible
monocomponent, color gris, aplicat amb brotxa en dues o més capes, fins a aconseguir un
espessor mínim total de 2 mm.

Piscina polivalent

Amidament

Uts.

Fons
Fons : Escales

4

Costat carretera

Llargada

Amplada

25,100

12,600

316,260

Parcial

0,800

0,200

0,640

0,950

0,200

0,190

3,500

1,200

38,905

2

0,200

1,650

0,660

2

0,200

1,550

0,620

1,200

1,400

1,680

25,600

0,300

1,200

0,300

13,800

7,680
0,360
1,300

17,940

25,100

1,550

38,905

2

0,200

1,650

0,660

2

0,200

1,550

0,620

2

0,200

1,350

0,540

1,600

20,160

13,800

25,600
Costat sala de màquines existent

0,300

12,600
Uts.

Llargada

4,140

0,300

12,600

7,680

0,300
Amplada

3,780
Alçada

57,650

465,620

465,620

Parcial

Subtotal

57,650

Costat carretera

5,050

Costat pèrgola

1,100

0,400

0,440

9,100

0,200

1,820

10,750
Costat futbol

7,250

Subtotal

4,200
1,550

Costat bar i vestidors

Fons

Alçada

Import

25,100

Costat carrer

Nova piscina infantil

Preu

0,300

1,515

0,300

3,225
0,400

2,900

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
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7,750
Costat pàdel

0,300

0,400

0,420

8,750

0,200

1,750

10,300

0,300

Total m² :
09.02

M²

Uts.

Coberta
2
Laterals (per a remat de coberta)

Nou dipòsit de compensació

Uts.

Coberta
Laterals (per a remat de coberta)

540,755

Llargada

Amplada

5,100

13,150

1,200

0,250

75,135

540,755

540,755

16,17 €

8.744,01 €

Alçada

Parcial

0,300
0,550

14,740

5,100

0,550

2,805

1,200

0,550

Llargada

Amplada

4,800

3,450

Subtotal

67,065

13,400

Alçada

0,660
85,570

85,570

Parcial

Subtotal

16,560

2

4,800

0,300

2

3,450

0,300

Total m² :
M²

3,090
75,135

Impermeabilització de coberta plana transitable per a trànsit de vianants, realitzada mitjançant
revestiment continu elàstic impermeabilitzant a base de poliuretà alifàtic, Revetón Mempur
"REVETÓN", color blanc, amb un rendiment de 1,5 kg/m² i de 1,2 mm d'espessor mínim, i resolució
de punts singulars mitjançant geotèxtil no teixit de fibres de polièster, Texnón 90 "REVETÓN" i
massilla tixotròpica a base de poliuretà líquid, aplicat a corró en dues mans, sobre emprimació
de resines sintètiques, "REVETÓN".

Sala de màquines i dipòsit de compensació
existents

09.03

2,325

1,050

107,080

2,880
2,070
21,510

21,510

107,080

107,080

32,02 €

3.428,70 €

Impermeabilització de dipòsit d'aigua potable, realitzada mitjançant revestiment continu elàstic
impermeabilitzant de dos components a base de resina epoxi, d'alta resistència, amb registre
sanitari, color blanc, amb un rendiment de 0,25 l/m², sobre la superfície suport (no inclosa en
aquest preu).

Dipòsit de compensació existent

Uts.

Llargada

Amplada

Fons i sostre

2

4,700

6,550

Murs perimètrics

2

4,700

2,000

2

6,550

2,000

Nou dipòsit de compensació

Alçada

Parcial

26,200
106,570

106,570

Parcial

Subtotal

Llargada

Amplada

Fons i sostre

2

4,300

2,950

Murs perimètrics

2

4,300

2,000

17,200

2

2,950

2,000

11,800

160,940

Alçada

18,800

Uts.

Total m² :

Subtotal

61,570

25,370

54,370

54,370

160,940

160,940

14,83 €

2.386,74 €

Total Capítol 9 : Impermeabilitzacions :

14.559,45 €

Capítol 10 : Paviments exteriors
Codi

Ut.

Descripció

Amidament

Preu

Import

10.01

M²

Formació de pendents amb formigó lleuger de resistència a compressió 3,0 MPa, confeccionat
en obra amb argila expandida, i ciment Portland amb calcària, amb espessor medi de 10 cm, en
coberta plana, amb un pendent del 1% al 5%.

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

Sala tècnica i dipòsit de compensació
existents

Uts.

Coberta

Nou dipòsti de compensació de piscina
infantil

Uts.

Coberta
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Llargada

Amplada

13,150

5,100

1,200

0,250

Llargada

Amplada

4,800

3,450

Total m² :
10.02

M

Nova escala d'accés
Solàrium
Nova escala d'accés : Escalons
Nou pati d'accés
Escala

Uts.

Llargada

7

1,200

Uts.

Llargada

10

3,300

Uts.

Llargada

16

0,800

Total m :
M

Uts.

Llargada

10

3,300

Nou pati d'accés

Uts.

Llargada

Escala : Escalons

16

0,800

Nova escala d'accés : Escalons

Total m :
Ut

Uts.

Nova escala d'accés
Nou pati d'accés

M²

Solàrium
Paviments

67,065
0,300
Alçada

67,365

67,365

Parcial

Subtotal

16,560

83,925

16,560

16,560

83,925

83,925

26,62 €

Amplada

Alçada

2.234,08 €

Parcial

Subtotal

8,400
Amplada

Alçada

8,400

8,400

Parcial

Subtotal

33,000
Amplada

Alçada

33,000

33,000

Parcial

Subtotal

12,800

54,200

12,800

12,800

54,200

54,200

22,75 €

Amplada

Alçada

1.233,05 €

Parcial

Subtotal

33,000
Amplada

Alçada

33,000

33,000

Parcial

Subtotal

12,800

45,800

12,800

12,800

45,800

45,800

59,79 €

Llargada

Amplada

Alçada

20

2.738,38 €

Uts.

Parcial

Subtotal

20,000
Llargada

Amplada

Alçada

14

20,000

20,000

Parcial

Subtotal

14,000

Total Ut :
10.05

Subtotal

Buixardat de lateral d'esglaó prefabricat de terratzo, en "L", per a exteriors, per a deixar vist.

Solàrium

Escala

Parcial

Revestiment d'escaló recte d'escala mitjançant folrat amb esglaó prefabricat de formigó per a
ús exterior, en "L", bicapa d'alta resistència, de textura antilliscant classe 3 obtinguda mitjançant
buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un aspecte similar a les lloses de pedra
natural), amb tractament superficial hidròfug a base de resines, model Stone-Tile de Pavimentos
Lloseta SL o similar, color ivori, rebut amb morter de ciment M-5, i rejuntat amb material del mateix
color.

Solàrium

10.04

Alçada

Esglaonat d'escala, mitjançant maó ceràmic buit.

Piscina polivalent

10.03

11/03629/16

34,000

14,000

14,000

34,000

34,000

6,65 €

226,10 €

Enrajolat de llosetes de formigó per a ús exterior, bicapa d'alta resistència, de textura antilliscant
classe 3 obtinguda mitjançant buixardat mecànic de la seva superfície vista (deixant un aspecte
similar a les lloses de pedra natural), de 40x60x5 cm, amb tractament superficial hidròfug a base
de resines, color ivori, model Stone-Tile de Pavimentos Lloseta SL o similar.
Uts.

Llargada
637,300

Amplada

Alçada

Parcial
637,300

Subtotal

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
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Nova escala d'accés : Replans

3,300

1,150

3,300

1,200

3,960

7,600

1,600

12,160

Llargada

Amplada

Accés a sala tècnica

1,900

0,200

0,380

General

3,400

3,100

10,540

Nova rampa d'accés
Nou pati d'accés

Descompte base d'escala

Uts.

-1

Alçada

3,795

657,215

657,215

Parcial

Subtotal

1,600

0,800

-1,280

Escala : Replà 1

0,500

0,800

0,400

Escala : Replà 2

0,500

0,800

0,400

Escala : Replà 3

0,500

0,800

0,400

Accés a escala

0,250

0,800

Total m² :
10.06

M

0,200

668,255

11,040

11,040

668,255

668,255

37,46 €

25.032,83 €

Buixardat de lateral de rajola de terratzo per a exteriors, per a deixar vist.

Solàrium

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Costat carretera : Nova piscina infantil

13,250

13,250

Costat carretera : Piscina polivalent

57,700

57,700

Costat carrer

36,350

36,350

Costat bar i vestidors

20,200

20,200

Costat tennis i futbol

30,100

30,100

8,900

8,900

Nova rampa d'accés

15,200

15,200

Nova escala d'accés

6,000

Zona enjardinada interna (sobre piscina
infantil existent)

Nou pati d'accés

Uts.

Llargada

6,000
Amplada

Alçada

187,700

187,700

Parcial

Subtotal

Accés a sala tècnica

1,900

1,900

Escala : Replà 3

0,500

0,500

Accés a pati

0,800

0,800

Total m :
10.07

M

190,900

3,200

3,200

190,900

190,900

4,14 €

790,33 €

Vorera - Recta - MC - C5 (25x15) - B- H - U(R-6) - UNE-EN 1340, col·locat sobre base de formigó no
estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.

Via pública (carretera)

Uts.

Voravia (en cas de reposició)

Llargada

Amplada

Alçada

11,650

Parcial

Total m :
M²

Subtotal

11,650
11,650

10.08

Subtotal

11,650

23,13 €

11,650

269,46 €

Enrajolat de lloseta de formigó per a ús exterior, panot, de 9 pastilles, resistència a flexió T, càrrega
de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús públic en exteriors en zona de
voreres i passeigs, col·locada a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre solera
de formigó no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm d'espessor, abocament des de camió amb
estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.

Via pública (carretera)
Voravia (en cas de reposició)

Uts.

Llargada

Amplada

11,650

0,800

Alçada

Parcial
9,320

Total m² :

9,320

Subtotal

9,320
9,320

52,92 €

493,21 €

Total Capítol 10 : Paviments exteriors :

33.017,44 €
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Capítol 11 : Paviments interiors
Codi

Ut.

Descripció

11.01

M²

Arrebossat de ciment, mestrejat, aplicat sobre un parament horitzontal interior, fins a 3 m d'altura,
acabat superficial rugós, amb morter de ciment M-5.

Sala tècnica existent

Amidament

Uts.

Paviment : Formació de pendents
Descompte d'arqueta
Nous magatzems i sales tècniques

-1
Uts.

Nova sala tècnica 1 : Paviment : Formació de
pendents

Llargada

Amplada

4,700

6,250

1,000

1,000

Llargada

Amplada

2,850

7,600

Total m² :
11.02

M²

Preu

Alçada

Import

Parcial

Subtotal

29,375
-1,000
Alçada

28,375

28,375

Parcial

Subtotal

21,660

50,035

21,660

21,660

50,035

50,035

21,01 €

1.051,24 €

Tractament superficial a base d'impregnació epoxi a base aquosa, incolora, per a enduriment,
consolidació i efecte antipols en paviments de formigó, aplicada en una mà, amb un rendiment
mínim per mà de 0,2 kg/m².

Sala de màquines existent

Uts.

Paviment
Descompte arqueta
Noves sales tècniques i magatzems

-1
Uts.

Sala tècnica 1 : Paviment

Llargada

Amplada

4,700

6,250

1,000

1,000

Llargada

Amplada

2,850

7,600

Total m² :

Alçada

Parcial

Subtotal

29,375
-1,000
Alçada

28,375

28,375

Parcial

Subtotal

21,660

50,035

21,660

21,660

50,035

50,035

5,60 €

280,20 €

Total Capítol 11 : Paviments interiors :

1.331,44 €

Capítol 12 : Tancaments metàl·lics
Codi

Ut.

Descripció

12.01

Ut

Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de 1875x1900
mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb reforços interiors
longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant multicapa, absorbent acústic, amb
aïllament a soroll aeri de 44 dBA, amb pany.

Sala tècnica existent
Accés

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

Preu

Alçada

Import

Parcial

1

1,000

Total Ut :
12.02

Ut

Subtotal

1,000

1,000

1.883,63 €

1,000

1.883,63 €

Porta acústica interior de dues fulles practicables, formada per dues xapes d'acer, de 1875x2000
mm de llum i altura de pas i 50 mm de gruix, lacades en color a escollir, amb reforços interiors
longitudinals, entre els quals es col·loca un complex aïllant multicapa, absorbent acústic, amb
aïllament a soroll aeri de 44 dBA, amb pany.

Nous magatzems i sales tècniques
Sala tècnica 1 : Accés

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000

Total Ut :

1,000

1.883,63 €

1,000

1.883,63 €
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Porta de pas d'acer galvanitzat d'una fulla, 900x2045 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en
color a escollir de la carta RAL.

Nous magatzems i sales tècniques
Sala tècnica 2 : Accés

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

1,000

Total Ut :
12.04

Ut

Subtotal

1,000

1,000

134,85 €

1,000

134,85 €

Porta de pas d'acer galvanitzat de dues fulles, 1840x2045 mm de llum i altura de pas, acabat lacat
en color a escollir de la carta RAL.

Nous magatzems i sales tècniques

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Magatzem 1 : Accés

1

1,000

Magatzem 2 : Accés

1

1,000
2,000

Total Ut :

2,000

Subtotal

2,000

298,34 €

596,68 €

Total Capítol 12 : Tancaments metàl·lics :

4.498,79 €

Capítol 13 : Serralleria
Codi

Ut.

Descripció

13.01

Ut

Porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 120 cm d'altura i 100 cm d'amplada,
amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació
màxima entre ells de 10 cm, per accés de personal, obertura manual, amb muntants fixos laterals
de la mateixa secció fixats mitjançant rebut amb patilles d'ancoratge en mur de formigó.

Mur de contenció de solàrium
Sortida cap a talús

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

Preu

Alçada

Import

Parcial

1

1,000

Total Ut :
13.02

Ut

1,000

161,48 €

Accés a pati

161,48 €

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

Total Ut :

1,000

114,00 €

Uts.

Tanca sobre mur

Llargada

Amplada

Alçada

11,650

Parcial

114,00 €

Total m :

Subtotal

11,650
11,650

M

1,000

Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil buit
d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre
ells de 10 cm, i 1,85 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de formigó.

Mur de contenció de via pública

13.04

Subtotal

1,000
1,000

M

1,000

Porta reixada metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura i 80 cm d'amplada,
amb muntants superior, inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació
màxima entre ells de 10 cm, per accés de personal, obertura manual, fixat mitjançant rebut amb
patilles d'ancoratge en mur de formigó.

Nou pati d'accés

13.03

Subtotal

1,000

11,650

94,11 €

11,650

1.096,38 €

Reixa metàl·lica composta per muntants horitzontals i verticals de tub rectangular de perfil buit
d'acer laminat en fred de 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre
ells de 10 cm, i 1,20 m d'altura, amb ancoratges encastats en murets de formigó.

Mur de contenció de solàrium
Tanca sobre mur

Uts.

Llargada
14,500

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

14,500
14,500

14,500
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Total m :
13.05

M

14,500

63,37 €

918,87 €

Barana metàl·lica de tub buit d'acer laminat en fred de 100 cm d'altura, amb muntants superior,
inferior i verticals 80x40x1,5 mm, els verticals col·locats amb una separació màxima entre ells de
10 cm, per una escala de tres trams amb replà superior, fixat mitjançant rebut amb patilles
d'ancoratge.

Nou pati d'accés : Escala

Uts.

Llargada

Tram 1

1,2

0,600

0,720

Tram 2

1,2

1,500

1,800

Tram 3

1,2

1,800

2,160

0,800

0,800

Replà 3

Amplada

Alçada

Parcial

5,480

Total m :
13.06

M

5,480

82,97 €

Subtotal

5,480

454,68 €

Tancament de parcel·la format per panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de passada
de malla i 6 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amb bastidor de perfil buit d'acer galvanitzat
de secció 30x30x1,5 mm i pals de tub rectangular d'acer galvanitzat, de 60x60x1,5 mm i altura
2,50 m.

Escala a demolir

Uts.

Tancament de pista tennis

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

5,800

Subtotal

5,800
5,800

Total m :

5,800

5,800

48,77 €

282,87 €

Total Capítol 13 : Serralleria :

3.028,28 €

Capítol 14 : Pintures
Codi

Ut.

Descripció

14.01

M²

Esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície d'acer laminat en
estructures metàl·liques, neteja i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes
manuals fins a deixar-la exempta de greixos, dues mans d'emprimació, amb un espessor mínim
de pel·lícula seca de 45 microns per ma (rendiment: 0,1 l/m²) i tres mans d'acabat amb esmalt de
dos components amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 35 microns per ma (rendiment:
0,067 l/m²).

Nova pèrgola
Pilars #120·6

Amidament

Amplada

Preu

Import

Uts.

Llargada

Alçada

Parcial

4

0,480

3,250

6,240
1,920

2

0,480

2,000

Bigues principals #200·120·6

3

0,640

3,200

6,144

Bigues secundàries #200·120·6

5

0,640

6,650

21,280

5

0,640

6,300

20,160
55,744

Total m² :
14.02

M²

55,744

21,59 €

Subtotal

55,744

1.203,51 €

Esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superfície de ferro o acer, neteja
i preparació de la superfície a pintar, mitjançant mètodes manuals fins a deixar-la exempta de
greixos, dues mans d'emprimació, amb un espessor mínim de pel·lícula seca de 55 microns per
ma (rendiment: 0,1 l/m²) i dues mans d'acabat amb esmalt de dos components amb un espessor
mínim de pel·lícula seca de 40 microns per ma (rendiment: 0,077 l/m²).

Nou pati d'accés

Uts.

Llargada

Alçada

Parcial

Escala : Tram 1

2,4

0,600

Amplada

1,000

1,440

Escala : Tram 2

2,4

1,500

1,000

3,600

Escala : Tram 3

2,4

1,800

1,000

4,320

Escala : Replà 3

2

0,800

1,000

1,600

Porta d'accés

2

0,800

1,000

1,600

Subtotal
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Mur de contenció de via pública

12,560

12,560

Alçada

Parcial

Subtotal

1,850

43,105
43,105

43,105

Alçada

Parcial

Subtotal

14,500

1,200

34,800

1,100

1,200

Uts.

Llargada

2

11,650

Uts.

Llargada

Tanca sobre mur

2

Porta cap a talús

2

Tanca sobre mur
Mur de contenció de solàrium

Amplada

Amplada

Total m² :

93,105

2,640
37,440

37,440

93,105

93,105

20,59 €

1.917,03 €

Total Capítol 14 : Pintures :

3.120,54 €

Capítol 15 : Equipament
Codi

Ut.

Descripció

15.01

Ut

Escala d'accés per a piscina amb canaleta de retorn, de passamans simètric de radi variable de
tub d'acer inoxidable AISI 316, de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, acabat polit brillant, amb 4
escalons de seguretat d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), de la casa
Astral o similar, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme per a connexió equipotencial.

Piscina polivalent

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

Preu

Alçada

Import

Parcial

Costat bar i vestidors

3

3,000

Costat carretera

1

1,000
4,000

Total Ut :
15.02

Ut

4,000

823,09 €

Costat carretera

3.292,36 €

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

Total Ut :

1,000

7.341,38 €

Escala d'accés

7.341,38 €

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

2

Subtotal

2,000
2,000

Total Ut :
Ut

1,000

Barana d'acer inoxidable AISI,316 de 100 cm d'altura i 260 cm de longitud, composta de
passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges dotats
de mecanisme de connexió equipotencial.

Piscina polivalent

15.04

Subtotal

1,000
1,000

Ut

4,000

Elevador hidràulic per a l'accés a interior de vas de piscina de persones amb mobilitat reduïda,
compost per una estructura de tub d'acer inoxidable AISI 316, acabat polit brillant, i mecanisme
hidràulic adaptat a ella, on es suporta el seient i lateralment una escala vàlida per al monitor i per
als usuaris, amb 4 escalons d'acer inoxidable AISI 316, el superior de superfície doble (4+1), de la
casa Astral o similar, fixada amb ancoratges dotats de mecanisme de connexió equipotencial.
Necessita una connexió d'aigua de xarxa amb una pressió de 3,5 kg/cm2.

Piscina polivalent

15.03

Subtotal

2,000

260,94 €

2,000

521,88 €

Barana d'acer inoxidable AISI 304 de 100 cm d'altura i 170 cm de longitud, composta de
passamans i muntants de tub de diàmetre 43 mm i gruix 1,5 mm, fixada amb ancoratges dotats
de mecanisme de connexió equipotencial.

Solàrium : Nova escala d'accés
Nova escala d'accés

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

4

Subtotal

4,000
4,000

Total Ut :

4,000

239,57 €

4,000

958,28 €
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Copa d'encastament de línes de flotació escamotejable, d'acer inoxidable AISI 316, encastada
en mur de formigó armat de vas de piscina.

Piscina polivalent

Uts.

Costat pèrgola

7

Costat carrer

7

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
7,000
14,000

Total Ut :
15.06

Ut

Subtotal

7,000

14,000

96,05 €

14,000

1.344,70 €

Paperera circular de planxa d'acer inoxidable amb perforacions circulars, de 60 litres de
capacitat, sobre estructura de tub d'acer inoxidable de diàmetre 40 mm, amb bloqueig de
seguretat sense clau, de mesures totals 885x470 mm i diàmetre 380mm, model PA600MI de Benito
Urban o similar, ancorada sobre superfície suport (no inclosa en aquest preu).
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Solàrium piscina polivalent : costat carrer

2

2,000

Solàrium piscina polivalent : costat pèrgola

2

2,000

Solàrium piscina infantil : costat pàdel

2

2,000
6,000
Total Ut :

6,000

Subtotal

6,000

151,20 €

907,20 €

Total Capítol 15 : Equipament :

14.365,80 €

Capítol 16 : Jardineria
Codi

Ut.

Descripció

16.01

M³

Aportació de terra vegetal fertilitzada, suministrada a granel i estesa amb mitjans mecànics,
mitjançant miniretroexcavadora.

Antic parc infantil

Amidament

Uts.

Talús cap a camp de futbol
Solàrium

Llargada

Amplada

88,250
Uts.

Llargada

Amplada

Preu

Import

Alçada

Parcial

0,400

35,300
35,300

35,300

Alçada

Parcial

Subtotal

Piscina polivalent : Costat carretera de
Calicant

38,800

0,400

15,520

Piscina polivalent : Costat carrer den Jaume
Llinàs

206,750

0,400

82,700

Piscina polivalent : Jardins interns

Piscina polivalent : Costat edifici existent de
bar i vestidors

Piscina polivalent : Costat pista tennis
Piscina infantil : Costat pistes pàdel

2

0,850

5,350

1,550

7,049

0,850

3,000

1,550

3,953

0,850

3,600

1,550

4,743

0,850

3,550

1,550

4,677

21,850

0,400

8,740

74,100

0,400

29,640

96,750

0,400

38,700

30,450

0,400

12,180

1,900

Total m³ :
16.02

M²

1,900

0,400

246,090

Subtotal

2,888
210,790

210,790

246,090

246,090

37,93 €

9.334,19 €

Abonat de fons de terreny solt amb abonament mineral sòlid d'alliberament lent, estès amb
mitjans manuals, amb un rendiment de 0,05 kg/m².
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Solàrium Piscina Polivalent : Costat carretera
de Calicant

38,800

38,800

Solàrium Piscina Polivalent : Costat carrer den
Jaume Llinàs

206,750

206,750

Solàrium Piscina Polivalent : Jardins interiors

0,850

5,350

4,548

Subtotal
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Solàrium Piscina Polivalent : Costat edifici
existent de bar i vestidors

Solàrium Piscina Polivalent : Costat pista
tennis
Solàrium Piscina Infantil : Costat pistes pàdel

2

Talús cap a camp de futbol

0,850

3,000

2,550

0,850

3,600

3,060

0,850

3,550

3,018

21,850

21,850

74,100

74,100

96,750

96,750

30,450

30,450

1,900

1,900

7,220

88,250

88,250
577,346

Total m² :
16.03

M²

577,346

0,43 €

248,26 €

Gespa per sembrada de barreja de llavors.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Solàrium Piscina Polivalent : Costat carretera
de Calicant

38,800

38,800

Solàrium Piscina Polivalent : Costat carrer den
Jaume Llinàs

206,750

206,750

Solàrium Piscina Polivalent : Jardins interiors

Solàrium Piscina Polivalent : Costat edifici
existent de bar i vestidors

Solàrium Piscina Polivalent : Costat pista
tennis
Solàrium Piscina Infantil : Costat pistes pàdel

2

Talús cap a camp de futbol

0,850

5,350

4,548

0,850

3,000

2,550

0,850

3,600

3,060

0,850

3,550

21,850

74,100

74,100

96,750

96,750

30,450

30,450

1,900

1,900

7,220

88,250

88,250

Total m² :
M

577,346

10,27 €

Barda d'Aligustre (Ligustrum japonicum) de 1,0-1,25 m d'altura, amb una densitat de 3 plantes/m.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

11,700

11,700

Solàrium piscina infantil : Costat futbol

15,500

15,500
27,200

Total m :
Ut

577,346

5.929,34 €

Solàrium piscina infantil : Costat carretera

16.05

Subtotal

3,018

21,850

577,346

16.04

577,346

27,200

33,69 €

Subtotal

27,200

916,37 €

Aligustre (Ligustrum japonicum), subministrat en contenidor.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Solàrium Piscina Polivalent : Costat carrer

5

5,000

Solàrium Piscina Polivalent : Jardins interns

5

5,000

Solàrium Piscina Infantil : Costat annex a
pistes de pàdel

2

2,000
12,000

Total Ut :

12,000

Subtotal

12,000

53,68 €

644,16 €

Total Capítol 16 : Jardineria :

17.072,32 €

Capítol 17 : Gestió de residus
Codi

Ut.

Descripció

Amidament

Preu

Import

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte
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Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en fraccions
(formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos), dins de
l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals.

Residus de naturalesa pètria

Uts.

Sorra, grava i altres àrids
Formigó

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

5,275

5,275

190,787

190,787

Maons, teules i materials ceràmics

1,258

1,258

Pedra

5,761

Residus de naturalesa no pètria

Uts.

Llargada

5,761
Amplada

Alçada

203,081

203,081

Parcial

Subtotal

Asfalt

0,008

0,008

Fusta

0,652

0,652

Metalls

2,140

2,140

Paper i cartró

0,521

0,521

Plàstic

0,210

0,210

Vidre

0,039

0,039

Guix

2,046

2,046

Escombreries

2,741

2,741

Total m³ :
17.02

M³

211,438

8,357

8,357

211,438

211,438

2,15 €

454,59 €

Trituració a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició de naturalesa no pètria, amb
mitjans mecànics.

Residus de naturalesa pètria

Uts.

Sorra, grava i altres àrids
Formigó

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

5,275

5,275

190,787

190,787

Maons, teules i materials ceràmics

1,258

1,258

Pedra

5,761

Total m³ :
M³

203,081

1,82 €

369,61 €

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Terres pròpies

682,915

682,915

Residus inerts de natura pètria

203,081

203,081
885,996

Total m³ :
Ut

885,996

8,89 €

Metalls

885,996

7.876,50 €

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000

Total Ut :
Ut

Subtotal

Transport de residus inerts metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

General de l'obra

17.05

203,081

Terraplenament i compactació per a fonament de terraplè amb material de la pròpia excavació,
fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor
Modificat.

Zones futures pistes tennis

17.04

Subtotal

5,761
203,081

17.03

Subtotal

1,000

82,24 €

1,000

82,24 €

Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 2,5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

General de l'obra
Residus de naturalesa no pètria (excepte
metalls)

Uts.
3

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
3,000

Subtotal

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte
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Total Ut :

3,000

3,000

3,000

101,21 €

303,63 €

Total Capítol 17 : Gestió de residus :

9.086,57 €

Capítol 18 : Control de qualitat
Codi

Ut.

Descripció

18.01

Ut

Assaig sobre una mostra de barres corrugades d'acer d'un mateix lot, amb determinació de:
secció mitja equivalent, característiques geomètriques del corrugat, doblat/desdoblat.

General de l'obra

Amidament

Uts.

Llargada

Amplada

Preu

Alçada

Import

Parcial

Diàmetre 6

1

1,000

Diàmetre 8

1

1,000

Diàmetre 10

1

1,000

Diàmetre 12

1

1,000
4,000

Total Ut :
18.02

Ut

4,000

91,97 €

Subtotal

4,000

367,88 €

Assaig sobre una mostra de formigó amb determinació de: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams i resistència característica a compressió
del formigó endurit amb fabricació de cinc provetes, curació, recapçat i ruptura a compressió.

General de l'obra

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Nou pati d'accés : Fonaments

1

1,000

Nou pati d'accés : Murs

1

1,000

Sala tècnica i dipòsit de compensació
existent : Reforç de forjat

1

1,000

Nous sala de màquines i magatzems :
Fonaments

1

1,000

Nou dipòsit de compensació : Fonaments

1

1,000

Nou dipòsit de compensació : Murs

1

1,000

Nou dipòsit de compensació : Forjat

1

1,000

Mur de contenció de via pública : Fonament

2

2,000

Mur de contenció de via pública : Mur

2

2,000

Mur de contenció de solàrium : Fonament

1

1,000

Mur de contenció de solàrium : Mur

1

1,000

Piscina polivalent

2

2,000

Nova piscina infantil

1

Subtotal

1,000
16,000

Total Ut :

16,000

16,000

68,29 €

1.092,64 €

Total Capítol 18 : Control de qualitat :

1.460,52 €

Capítol 19 : Instal·lacions (segons Projecte de Reforma i Millora d'Activitat annex)
Codi

Ut.

Descripció

Amidament

Preu

Import

19.01

Ut

Pressupost de Projecte d'Activitat i Instal·lacions annex.
176.383,78 €

176.383,78 €

Total Capítol 19 : Instal·lacions (Segons Projecte d'Activitat i Instal·lacions annex) :

176.383,78 €

Total Ut :

Capítol 20 : Seguretat i Salut

1,000

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte
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Codi

Ut.

Descripció

Amidament

20.01

Ut

Passarel·la de fusta, de 2,50 m de longitud per a amplada màxima de rasa de 1,9 m, amplada
útil de 0,60 m, baranes laterals d'1,00 m d'altura, amortitzable en 2 usos, per a protecció de pas
de vianants sobre rases obertes.
Uts.

Llargada

Amplada

Preu

Alçada

Import

Parcial

Mur de contenció de solàrium

1

1,000

Nou dipòsit de compensació : Sostre

1

1,000
2,000

Total Ut :
20.02

M

2,000

49,18 €

Barana de seguretat per a protecció de vores d'excavació, d'1 m d'altura, formada per
passamans i travesser intermedi de barra corrugada d'acer B 500 S de 16 mm de diàmetre i
entornpeu de tauló petit de fusta de 15x5,2 cm, tot això subjecte mitjançant brides de niló i filferro
a muntants de barra corrugada d'acer B 500 S de 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada
1,00 m. Amortitzables les barres en 5 usos, la fusta en 10 usos i els taps protectors en 5 usos.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

15,500

15,500

Nou pati d'accés

13,500

13,500

Mur de contenció de solàrium

33,000

33,000

Nou dipòsit de compensació

18,000

18,000
80,000

Total m :
M

80,000

10,51 €

Uts.

Llargada

1,2

0,600

0,720

Tram 2

1,2

1,500

1,800

Tram 3

1,2

1,800

2,160

0,800

0,800

Replà 3

Amplada

Alçada

Parcial

5,480

Total m :

Uts.

Cap a nou pati d'accés
Nou dipòsit de compensació

7,32 €

Llargada

Amplada

Alçada

5,480

40,11 €

Parcial

6,600
Uts.

Coberta

Llargada

Subtotal

6,600
Amplada

Alçada

16,500

Total m :
M²

5,480

Subtotal

Sistema provisional de protecció de vora de forjat, classe A, d'1 m d'altura, format per barana
principal i intermèdia de taula de fusta de 12x2,7 cm i entornpeu de tauló petit de fusta de 15x5,2
cm, tot això subjecte a guardacossos fixos d'acer, fixats al forjat amb base plàstica embeguda
en el formigó. Amortitzables els guardacossos en 50 usos, les baranes en 10 usos i els entornpeus
en 10 usos.

Sala tècnica existent : Sostre

20.05

80,000

Sistema provisional de protecció de buit d'escala en construcció, d'1 m d'altura, format per
barana principal i intermèdia de taula de fusta de 12x2,7 cm i entornpeu de tauló petit de fusta
de 15x5,2 cm, tot això subjecte a guardacossos telescòpics d'acer, fixats per collament.
Amortitzables els guardacossos en 50 usos, les baranes en 10 usos i els entornpeus en 10 usos.

Tram 1

M

Subtotal

840,80 €

Nou pati d'accés : Escala

20.04

2,000

98,36 €

Piscina polivalent

20.03

Subtotal

6,600

6,600

Parcial

Subtotal

16,500

23,100

16,500

16,500

23,100

23,100

7,89 €

182,26 €

Entaulat de fusta per a protecció de petit buit horitzontal de forjat de superfície inferior o igual a
1 m², format per taulons petits de fusta de 15x5,2 cm, units entre si mitjançant clavaó. Amortitzable
en 10 usos.
Uts.

Sala tècnica existent : Accés i ventilació

4

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
4,000

Subtotal

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

Dipòsit de compensació existent : Obertura

1

Nou dipòsit de compensació : Obertura

1
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1,000
1,000
6,000

Total m² :
20.06

Ut

6,000

9,28 €

55,68 €

Tap protector tipus bolet, de color vermell, per a protecció d'extrem d'armadura de 12 a 32 mm
de diàmetre, amortitzable en 5 usos.
Uts.

Llargada

Nou pati d'accés

7

10,100

70,700

Nou dipòsit de compensació

7

15,500

108,500

Mur de contenció de via pública

7

11,700

81,900

Mur de contenció de solàrium

7

14,800

103,600

Amplada

Alçada

Parcial

364,700

Total Ut :
20.07

Ut

364,700

0,20 €

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

1,000

9,28 €

Uts.

9,28 €

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

Total Ut :

1,000

55,77 €

Porta per accés de vehicles de xapa d'acer galvanitzat, de dues fulles, de 4,0x2,0 m, col·locada
en clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb
daus de formigó, amortitzable en 10 usos.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

1,000

Zona de tractament de residus

1

1,000
2,000

Total Ut :

2,000

120,25 €

Uts.

2,000

240,50 €

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

8,500

8,500

Cap a camp de futbol

41,500

41,500

Zona tractament de residus

28,000

28,000

Escala de pista de tennis

6,000

Total m :

Subtotal

6,000
84,000

Ut

Subtotal

Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell
de malla electrosoldada de 200x100 mm de pas de malla i pals verticals de 40 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat, col·locats sobre bases prefabricades de formigó fixades al paviment, amb
malla d'ocultació col·locada sobre les tanques. Amortitzables les tanques en 20 usos i les bases
en 5 usos.

Via pública

20.11

1,000

55,77 €

Via pública

M

Subtotal

1,000
1,000

20.10

1,000

Porta per accés de vianants de xapa d'acer galvanitzat, d'una fulla, de 0,9x2,0 m, col·locada en
clos provisional de solar, subjecta mitjançant pals del mateix material, ancorats al terreny amb
daus de formigó, amortitzable en 10 usos.

Zona de tractament de residus

Ut

Subtotal

1,000

Total Ut :

20.09

364,700

72,94 €

1,000

Ut

Subtotal

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amortitzable en 5 usos.

General de l'obra

20.08

6,000

84,000

9,77 €

84,000

820,68 €

Casc contra cops, amortitzable en 1 ús.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Subtotal

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte
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30,000
30,000

Total Ut :
20.12

Ut

30,000

2,02 €

60,60 €

Sistema anticaigudes compost per un connector bàsic (classe B), amortitzable en 10 usos; un
dispositiu anticaigudes lliscant sobre línia d'ancoratge flexible, amortitzable en 10 usos; una corda
de fibra de longitud fixa com a element d'amarratge, amortitzable en 10 usos; un absorbidor
d'energia, amortitzable en 10 usos i un arnès anticaigudes amb un punt d'amarrador, amortitzable
en 10 usos.
Uts.

General

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

2

Total Ut :
Ut

2,000

24,84 €

Uts.

49,68 €

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

15

Total Ut :

15,000

8,73 €

Uts.

130,95 €

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

30

Total Ut :

30,000

11,69 €

Uts.

350,70 €

Llargada

Amplada

Alçada

10

Parcial

Total Ut :

10,000

36,37 €

Uts.

363,70 €

Llargada

Amplada

Alçada

30

Parcial

Total Ut :

30,000

0,95 €

Uts.

28,50 €

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

4

Total Ut :

4,000

7,88 €

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

30

Parcial

31,52 €

Subtotal

30,000
30,000

Total Ut :
Ut

4,000

Joc de orelleres, estàndard, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 1 ús.

General : 12 operaris - 5 mesos

20.19

Subtotal

4,000
4,000

Ut

30,000

Parell de guants per a soldadors amortitzable en 1 ús.

General : 12 operaris - 5 mesos

20.18

Subtotal

30,000
30,000

Ut

10,000

Parell de guants contra productes químics amortitzable en 1 ús.

General : 12 operaris - 5 mesos

20.17

Subtotal

10,000
10,000

Ut

30,000

Parell de guants per a treballs elèctrics de baixa tensió, amortitzable en 1 ús.

General : 12 operaris - 5 mesos

20.16

Subtotal

30,000
30,000

Ut

15,000

Parell de guants contra riscos mecànics amortitzable en 1 ús.

General : 12 operaris - 5 mesos

20.15

Subtotal

15,000
15,000

Ut

2,000

Ulleres de protecció amb muntura integral, d'ús bàsic, amortitzable en 1 ús.

General : 12 operaris - 5 mesos

20.14

Subtotal

2,000
2,000

20.13

30,000

30,000

8,65 €

30,000

259,50 €

Parell de botes baixes de seguretat, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB,
amortitzable en 1 ús.
Uts.

General : 12 operaris - 5 mesos

30

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial
30,000

Subtotal

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
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Promotor :
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Redactor :
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Total Ut :
20.20

Ut

30,000

30,000

35,85 €

1.075,50 €

Equip de protecció respiratòria (EPR), filtrant no assistit, compost per una mascareta, de quart de
màscara, amortitzable en 1 ús i un filtre contra partícules, d'eficàcia baixa (P1), amortitzable en 1
ús.
Uts.

General : 12 operaris - 5 mesos

Llargada

Amplada

Alçada

15

Parcial

Total Ut :
Ut

15,000

15,17 €

Uts.

227,55 €

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

Total Ut :

1,000

87,99 €

Uts.

87,99 €

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

4

Total Ut :

4,000

18,70 €

Uts.

74,80 €

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

5

Total Ut :

5,000

89,46 €

Uts.

447,30 €

Llargada

Amplada

Alçada

40

Parcial

Total Ut :

40,000

10,30 €

412,00 €

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

Total Ut :
Ut

1,000

7,74 €

1,000

7,74 €

Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora esquerra de
calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en
20 usos.
Uts.

General

Subtotal

1,000
1,000

20.26

40,000

Balisa reflectora per a senyalització, de xapa galvanitzada, de 20x100 cm, de vora dreta de
calçada, amb franges de color blanc i vermell i retroreflectància nivell 1 (E.G.), amortitzable en 5
usos.
Uts.

General

Subtotal

40,000
40,000

Ut

5,000

Hora de neteja i desinfecció de caseta o local provisional en obra.

General : 5 mesos

20.25

Subtotal

5,000
5,000

Ut

4,000

Reconeixement mèdic anual al treballador.

General : 12 operaris - 5 mesos

20.24

Subtotal

4,000
4,000

Ut

1,000

Reposició de bossa de gel, caixa d'apòsits, paquet de cotó, rotllo d'esparadrap, caja de
analgésico de ácido acetilsalicílico, caixa d'analgèsic de paracetamol, ampolla d'aigua
oxigenada, ampolla d'alcohol de 96°, flascó de tintura de iode, per la farmaciola d'urgència en
caseta d'obra.

General : 5 mesos

20.23

Subtotal

1,000
1,000

Ut

15,000

Farmaciola d'urgència a caseta d'obra.

General

20.22

Subtotal

15,000
15,000

20.21

30,000

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

Subtotal

1,000
1,000

Total Ut :

1,000

3,38 €

1,000

3,38 €

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

20.27

Ut
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Balisa lluminosa intermitent per a senyalització, de color ambre, amb llum Led, amb suport
metàl·lic, amortitzable en 5 usos, alimentada per 2 piles de 6 V 4R25.
Uts.

General : 5 mesos

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

2

2,000

Total Ut :
20.28

Ut

2,000

14,24 €

Uts.

28,48 €

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

1

1,000

1

1,000
2,000

Total Ut :
Ut

2,000

17,76 €

Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

2

2,000

5,53 €

2,000

11,06 €

Cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm, amortitzable en 1 us, fixat
amb brides.
Uts.

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

Entrada personal : Cartell general

1

1,000

Entrada vehicles : Cartell general

1

1,000

Zona de tractament de residus : Cartell
general

1

1,000

Via pública: Avís sortida vehicles i prohibició
d'ús del personal

1

1,000

Zona de tractament de residus : Avís sortida
vehicles i prohibició d'ús del personal

1

1,000
5,000

Total Ut :
M

Subtotal

2,000

Total Ut :

20.31

2,000

35,52 €

2,000

Ut

Subtotal

Paleta manual de pas alternatiu, de polipropilè, amb senyal de detenció obligatòria per una cara
i de pas per l'altra, amb mànec de plàstic, amortitzable en 2 usos.

General : 5 mesos

20.30

2,000

Senyal provisional d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de perill, triangular, L=70 cm, amb
retroreflectància nivell 1 (E.G.), amb cavallet portàtil d'acer galvanitzat. amortitzable el senyal en
2 usos i el cavallet en 10 usos.

General : 5 mesos

20.29

Subtotal

2,000

5,000

13,37 €

Subtotal

5,000

66,85 €

Malla de senyalització de polietilè d'alta densitat (200 g/m²), color taronja, de 1,20 m d'altura,
subjecta mitjançant brides de niló a suports de barra corrugada d'acer B 500 S de 1,75 m de
longitud i 20 mm de diàmetre, clavats en el terreny cada 1,00 m, utilitzada com a senyalització i
delimitació de les vores de l'excavació. Amortitzable la malla en 1 us, els suports en 5 usos i els
taps protectors en 5 usos.
Uts.

Sala tècnica i dipòsit de compensació
existents : Coberta

Llargada

Amplada

Alçada

Parcial

17

Subtotal

17,000
17,000

Total m :

17,000

17,000

5,26 €

89,42 €

Total Capítol 20 : Seguretat i Salut (Segons Estudi de Seguretat i Salut annex) :

6.259,12 €

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte
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3.1. Pressupost d'Execució de Contracta amb IVA
Capítol

Import

1

Demolicions

13.140,64 €

2

Condicionament del terreny

13.892,72 €

3

Fonaments i contencions

35.623,20 €

4

Estructures de formigó

57.893,38 €

5

Estructures d'acer

6

Fàbriques

17.599,84 €

7

Revestiments exteriors

45.639,87 €

8

Revestiments interiors

2.432,78 €

9

Impermeabilitzacions

14.559,45 €

10

Paviments exteriors

33.017,44 €

11

Paviments interiors

1.331,44 €

12

Tancaments metàl·lics

4.498,79 €

13

Serralleria

3.028,28 €

14

Pintures

15

Equipament

14.365,80 €

16

Jardineria

17.072,32 €

17

Gestió de residus

9.086,57 €

18

Control de qualitat

1.460,52 €

19

Instal·lacions (segons Projecte de Reforma i Millora d'Activitat annex)

176.383,78 €

Pressupost d'Execució Material

469.427,76 €

20

Seguretat i Salut
Pressupost d'Execució Material i Seguretat i Salut

5.280,40 €

3.120,54 €

6.259,12 €
475.686,88 €

Despeses Generals (13 %)

61.839,29 €

Benefici Industrial (6 %)

28.541,21 €

Pressupost d'Execució de Contracta

566.067,38 €

IVA (21 %)

118.874,15 €

Pressupost d'Execució de Contracta amb IVA

684.941,53 €

El Pressupost d'Execució de Contracta amb IVA puja a l'expressada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE
MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS.

3.2. Pressupost de Gestió de Residus en Instal·lació Autoritzada
Segons fitxa de residus de construcció i demolició inclosa en l'apartat 4.6. Compliment del Pla Director Sectorial
de Residus del present projecte.
Pressupost de Gestió de Residus en Instal·lació Autoritzada (externa a l'obra)
9,12 Tn x 43,35 €/Tn =
IVA (10 %)
Pressupost de Gestió de Residus en Instal·lació Autoritzada (externa a l'obra) amb IVA

395,35 €
39,54 €
434,89 €

El Pressupost de Gestió de Residus en Instal·lació Autoritzada (externa a l'obra) amb IVA puja a l'expressada
quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS.

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

3.3. Pressupost Total de l'Obra
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Pressupost d'Execució de Contracta de la part d'Obres amb IVA
Pressupost de Gestió de Residus en Instal·lació Autoritzada (externa a l'obra) amb IVA
Pressupost Total de l'Obra amb IVA

684.941,53 €
434,89 €
685.376,42 €

El Pressupost Total de l'obra puja a l'expressada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-CINC MIL TRES-CENTS
SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS.

Sant Llorenç des Cardassar, 6 de maig de 2016

Llorenç Artigues Oliver, arquitecte

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (Obra Civil)
Projecte :
Reforma de Piscina Municipal
Tipus :
Reforma i ampliació (obra civil)
Adreça :
Carrer de Jaume Llinàs 1
Municipi :
Sant Llorenç des Cardassar - 07530 Illes Balears
Expedient : 1564
Data :
6 de maig de 2016
Promotor :
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar
Redactor :
Llorenç Artigues Oliver, arquitecte
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La present documentació escrita del Projecte Bàsic i d'Execució es completa amb la següent documentació
gràfica :
01

Situació, emplaçament i Fitxa d'annex a la memòria urbanística

02

Estat actual : Planta i seccions generals

03

Proposta : Planta i seccions generals

04

Proposta : Demolicions

05

Proposta : Excavacions

06

Edifici de bar i vestidors existent : Planta, Coberta, Secció i Alçats

07

Piscina polivalent reformada i solárium : Planta

08

Piscina polivalent reformada i solárium : Seccions i detalls del solàrium

09

Piscina polivalent reformada i solárium : Estructura i detalls del vas

10

Nova piscina infantil i solárium : Planta, seccions, estructura i detalls del vas

11

Sala técnica i dipòsit de compensació existents : Estat actual i proposta : Plantes i Seccions

12

Sala técnica i dipòsit de compensació existents : Estructura de formigó

13

Sala técnica i dipòsit de compensació existents : Estructura metàl·lica

14

Nou dipòsit de compensació : Planta, seccions i estructura

15

Nous magatzems i sales tècniques : Plantes, alçats, seccions I detalls

16

Mur de contenció de via pública

17

Mur de contenció de solàrium

18

Tancament metàl·lics i serralleria

Per la seva banda, l'Estudi de Seguretat i Salut annex al present Projecte Bàsic i d'Execució es completa amb la
següent documentació gràfica :
01

Organització d'obra : Fase 1

02

Organització d'obra : Fase 2

03

Organització d'obra : Fases 3 i 4

04

Zona d'arreplec de terres pròpies i de tractament de residus
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EMPLAÇAMENT DEL RECINTE DE LA PISCINA DINS DEL CENTRE ESPORTIU
ESCALA : 1 / 500

SITUACIÓ DINS DEL CENTRE URBÀ DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ESCALA : 1 / 5000

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)
PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT,
FITXA D' ANNEX A LA MEMÒRIA URBANÍSTICA
ESCALA :
DATA :

1 / 5000 - 1 / 500
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

01

/ 18

+1,62
+1,20
+0,80
+0,30

1,97

1,45
4,68%

3,08%

Edifici existent de bar i vestidors

Vista de l'edifici de bar i vestidors des del solàrium

Arribada de la rampa al solàrium

Piscina polivalent en el seu costat del pas intermedi entre piscines

Piscina polivalent en el seu costat de la sala tècnica existent

Pas intermedi entre les piscines existents

Piscina polivalent

BA
R
DE
ED

IFI
CI

-1,70

-0,30

-1,70

2,02

-0,35
1,35

-0,35

E
INT
EC S
L R INE
S A SC
CÉ S PI
AC E LE
D

IV
ES

TID

O

RS

1,05

-2,72

2,42%

50

1,35

2,10

ESCALA : 1 / 100

65

-0,35

25

SECCIÓ A-A'

-0,30

2,30

-0,35

ESTAT ACTUAL : SECCIÓ B-B'

-1,70

ESCALA : 1 / 100

CA
DE
JA
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E
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RE

-1,70

RR

B

RE

CI

NT

ED

RAMPA D'ACCÉS AL
RECINTE DE PISCINES

PAPERERA

PAPERERA

-1,25
DUTXA
FANAL

FANAL
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RAMPA D'ACCÉS A
CADIRA ELEVADORA
HIDRÀULIC
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Piscina polivalent i talús enjardinat cap a edifici de bar i vertidors

-0,30

FANAL

ESCALA
D'ACCÉS

AT

IFICI

ERR
ISOT

ESCALA
D'ACCÉS

RAMPA D'ACCÉS

CADIRA ELEVADORA
HIDRÀULICA

SEM

A

TA B

PLAN

'ED
IXA D

-0,30

PAPERERA
DIPÒSIT DE
COMPENSACIÓ
SOTERRAT

PAS ELEVAT
ENTRE PISCINES

RECINTE D'ANTIC
PARC INFANTIL

PISCINA POLIVALENT

+0,80

SUPERFÍCIE D'AIGUA A COTA : -0,30 m
OBERTURES DE VENTILACIÓ
DE LA SALA TÈCNICA

PISCINA INFANTIL

SUPERFÍCIE D'AIGUA A COTA : -0,30 m

A'

FOR

A
PLAT
MA

SALA TÈCNICA
SOTERRADA

TES D

ES PIS
DE L
A

E PÀ

ACCÉS A LA
SALA TÈCNICA

ESCALA
D'ACCÉS

ESCALA
D'ACCÉS

DEL

FANAL

PAPERERA

-0,30

Vista de l'antic parc infantil

-0,30

DUTXA

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)
FANAL

S

ZEM

AT
MAG

PAPERERA

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ESCALA : 1 / 100

Tancament de l'antic parc infantil amb Carretera de Calicant

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL

PROMOTOR

ESTAT ACTUAL : PLANTA GENERAL

Vista de l'accés a l'antic parc infantil des de Carretera de Calicant

PROJECTE
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

CAIXA DE
PROTECCIÓ
I MESURA

+0,63

FANAL

B'

CARRETERA

DE

CALICANT

ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

ESTAT ACTUAL :
PLANTA I SECCIONS GENERALS

ESCALA :
DATA :

1 / 100
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

02

/ 18

SUPERFÍCIE DE PARCEL·LA, DE RECINTE,
I AFECTADA PEL PROJECTE
17.535,00 m²

CABUDA DE LA PARCEL·LA
+3,00

SUPERFÍCIE DEL RECINTE DE LES PISCINES
SUPERFÍCIE ACTUAL DEL RECINTE
SUPERFÍCIE D'AMPLIACIÓ DEL RECINTE EN ZONA D'ANTIC PARC INFANTIL

1.849,15 m²
227,40 m²
2.076,55 m²

+1,62

SUPERFÍCIE AFECTADA FORA DEL NOU RECINTE DE LES PISCINES
NOUS MAGATZEMS I SALES TÈCNIQUES EN EDIFICI SEMISOTERRAT
±0,00

±0,00

ESCALA : 1 / 100

2,30

2,00%

-0,19

2,00%

2.138,00 m²

1,25

TOTAL DE SUPERFÍCIE AFECTADA PEL PROJECTE

SUPERFÍCIES DEMOLIDES
SUPERFÍCIES DEMOLIDES DINS EL NOU RECINTE DE PISCINES
SUPERFÍCIE DEMOLIDA DE MAGATZEM EXISTENT

Nivell del vas actual

Nivell del vas actual

-2,72

1,45

1,65
2,00%

1,97

SECCIÓ A-A'

-0,09

Nivell de l'aigua actual

30

2,00%

2,11

2,00% -0,11

1,55

-0,08

25

2,00%

25

-0,16

61,45 m²
61,45 m²

5,64 m²
5,64 m²

1,05

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES
SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES SOBRE RASANT DINS EL NOU RECINTE DE LES PISCINES
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA DE L'EDIFICI EXISTENT

63,85 m²
63,85 m²

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES SOTA RASANT DINS EL NOU RECINTE DE LES PISCINES
SALA TÈCNICA EXISTENT

BA
R
DE
IFI
CI

0,00%

-1,700

ED

Nivell de l'aigua actual

-0,06

2,00%

1,50

30

±0,00

2,00%

2,02

-0,09

-1,70

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES SOBRE RASANT FORA DEL NOU RECINTE DE LES PISCINES
NOUS MAGATZEMS I SALES TÈCNIQUES EN EDIFICI SEMISOTERRAT

L
S A TIU
CÉ POR
AC TE ES
CIN
RE

IV
ES

TID

O

RS

33,41 m²
33,41 m²
61,45 m²
61,45 m²

SUPERFÍCIE DE PÈRGOLES
SUPERFÍCIE DE PÈRGOLES SOBRE RASANT
NOVA PÈRGOLA METÀL·LICA

42,54 m²
42,54 m²

SUPERFÍCIE D'AIGUA

Nivell de vas actual

SUPERFÍCIES DE LÀMINA D'AIGUA DINS EL NOU RECINTE DE LES PISCINES
PISCINA POLIVALENT REFORMADA
NOVA PISCINA INFANTIL

SECCIÓ B-B'
ESCALA : 1 / 100

317,74 m²
56,06 m²
361,68 m²

SUPERFÍCIE I CAPACITAT DELS DIPÒSITS REGULADORS
SUPERFÍCIES OCUPADES PELS ALJUBS
DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ EXISTENT
NOU DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ

-1,70

34,43 m²
15,56 m²
49,99 m²

CAPACITATS DELS ALJUBS
DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ EXISTENT
NOU DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ

RR

-0,08

-0,08
4,44%

40

25

2,00%

-0,16

2,00%

-1,70

DE

2,00%

SUPERFÍCIE OCUPADA PELS PATIS SOTA RASANT
NOU PATI D'ACCÉS A SALA TÈCNICA EXISTENT

ER

+0,49
-0,16

SUPERFÍCIE OCUPADA PELS PATIS SOTA RASANT

CA

B

NN

IS

2,00

TE

E

DE

NOVA ESCALA
D'ACCÉS
AL SOLÀRIUM

A
IST
NT

ED

ÀS

EP

IN

30

LL

SUPERFÍCIE DE SOLÀRIUM
NOU SOLÀRIUM SOTA PÈRGOLA
RESTA DE NOU SOLÀRIUM
NOVA ESCALA D'ACCÉS
NOU TRAM DE RAMPA
RAMPA EXISTENT
SOLÀRIUM EXISTENT A COTA D'ACCÉS DEL RECINTE

RE

CI

SECCIÓ C-C'
ESCALA : 1 / 100

42,07 m²
667,50 m²
17,65 m²
12,15 m²
28,40 m²
232,95 m²
1000,72 m²

-1,25

A

DUTX

S
IQUE

ÈCN
LES T
A
S
I
S
TZEM
-1,25
AGA

SM
NOU

-1,25

-1,25

UM

ESCALA
PISTA DE DEL RECINTE DE
LA
TENNIS A
DEMOLIR

13,06 m²
13,06 m²

SUPERFÍCIE DE SOLÀRIUM

JA

-1,25

-2,50

55.500,00 m³
22.500,00 m³

A

DUTX

20.05.2016
NOVA RAMPA
D'ACCÉS
AL SOLÀRIUM

-1,25
M

C

-1,20
MUR

E

IÓ D

TENC

ON
DE C

RIU
SOLÀ

±0,00

-0,35
927130DF524A7557648E004607D2CF4120F51A4F

±0,00

ESCALA
D'ACCÉS

-1,20

11/03629/16

ESCALA
D'ACCÉS

ESCALA
D'ACCÉS

-1,20
-0,08

-1,20

IT DE
IPÒS CIÓ
D
U
A
NO PENS
COM

DIPÒSIT DE
COMPENSACIÓ
EXISTENT

-0,08

PISCINA POLIVALENT REFORMADA
SUPERFÍCIE D'AIGUA : 317,74 m²

NOVA
PÈRGOLA

A'

PLAT

TIL
FA6Nm²
N
I
NA 6,0

RMA

AFO

ISC'AI IGUA : 5
AP
D
V
O
ÍC
N PERF IE

SALA
TÈCNICA
EXISTENT

SU

ES PIS
DE L
TES D

A

CADIRA
ELEVADORA
HIDRÀULICA

ESCALA
D'ACCÉS
D'OBRA

DEL

E PÀ

ESCALA
D'ACCÉS

±0,00

±0,00

-0,08
NOU
PATI
D'ACCÉS

-0,08

±0,00
DUTXA

DUTXA

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)

DUTXA

PROJECTE

MS
ATZE
MAG EMOLIR
AD

CIÓ

MUR

+0,63

DE

TEN
CON

ÍA
DE V

ICA

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

CAIXA DE
PROTECCIÓ
I MESURA

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

PÚBL

PROPOSTA : PLANTA GENERAL
ESCALA : 1 / 100

C'

±0,00

B'

CARRETERA

DE

CALICANT

ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

PROPOSTA :
PLANTA I SECCIONS GENERALS
ESCALA :
DATA :

1 / 100
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

03

/ 18

EDIFICI DE MAGATZEMS EXISTENT EN SOLÀRIUM
A
2'

2
3,70
RECINTE DELS
ANTICS JOCS
INFANTILS

90

90

95

15

1,05

80

15

2,50

REC

INTE
DE P
ISCIN
-0.35

15

ES

1,00

MAGATZEM 2
SU : 1,22 m²
1,35

36 15

MAGATZEM 1
SU : 2,56 m²

1,75
1,09

DE

CALICANT

Pas intermedi entre les piscines existents

66

CARRETERA

31 20

1

15

CA
PRO IXA DE
TE
I ME CCIÓ
SURA

15

A'

MAGATZEMS EXISTENTS : PLANTA

Vista de la tanca del recinte de piscines, la caixa de protecció i mesura
i la part posterior dels magatzems des de Carretera de Calicant

1'

Magatzems en solàrium i part posterior de la caixa de protecció i mesura

ESCALA : 1 / 50

SC : 5,64 m²

33

CAIXA
DE PROTECCIÓ
I MESURA
1,00

1,15

14

EDIFICI OBJECTE DE
DEMOLICIÓ INTEGRAL

Talús de l'antic parc infantil cap al futbol amb
mur a peu de talús objecte de demolició
12

1,81

93

5

35 10

7

1,81

2,03

12

ESCALA : 1 / 50

10 35

105

MAGATZEMS EXISTENTS : ALÇAT 1-1'

-0,35
CA
RR

MAGATZEMS EXISTENTS : SECCIÓ A-A'
ESCALA : 1 / 50

DE

ESCALA : 1 / 50

ER

MAGATZEMS EXISTENTS : ALÇAT 2-2'

JA
UM
E

Talús de l'antic parc infantil cap al futbol
amb edifici semisoterrat i pistes de pàdel al fons

LL
IN

Barana d'acer

ÀS

Escala

Mur de blocs de formigó vibrat

Solera de formigó armat

Paperera
Arbre

Paperera

Desmuntatge i
retirada de dutxa

Mur de contenció de blocs de formigó vibrat

Desmuntatge i
retirada de fanal

Vorada de formigó

Fanal

20.05.2016

Solera de formigó armat
Solera de formigó armat
Solera de formigó armat

Solera de formigó armat

Escala d'acer inoxidable

Mur de fàbrica de blocs de formigó vibrat

Escala elevadora hidràulica d'acer inoxidable

Fiola de formigó,
i solera de formigó armat

Escala d'acer inoxidable

11/03629/16

927130DF524A7557648E004607D2CF4120F51A4F

Revestiment de mur de gresite,
i mur de formigó armat

Fiola de formigó

Fanal

Revestiment de fons de gressite,
rampa de formigó en massa,
i solera de fons de formigó armat

Fiola de formigó, canal de retorn,
i biga de coronament de formigó armat

Escala del recinte de pista de tennis,
s'ha de demolir el tram superior

Paperera

Mur de fàbrica de blocs de formigó vibrat
Revestiment de gresite de mur,
i mur de formigó armat

Revestiment de fons de gresite,
i llosa de fons de formigó armat

Revestiment de gresite d'escaló,
i escaló de formigó armat

Solera de formigó armat
sobre sala tècnica i
dipòsit regulador existents

Revestiment de fons de gresite

Paviment de llosetes de formigó,
i solera de formigó armat

Fiola de formigó

Obertures de ventilació
de sala tècnica existent,
amb reixes de formigó,
obra de fàbrica de blocs
de formigó vibrat,
i cobertura de formigó armat

Vorada de formigó

Revestiment de fons de gresite,
i llosa de fons de formigó armat

Revestiment de gresite d'escaló,
i escaló de formigó armat

Revestiment de fons de gresite

Fiola de formigó, canal de retorn,
i biga de coronament de formigó armat

Solera de formigó armat

Vorada de formigó

Solera de formigó armat

Fiola de formigó, canal de retorn,
i biga de coronament de formigó armat

Barana d'acer inoxidable

Revestiment de gresite de mur,
i mur de formigó armat
Mur de fàbrica de blocs de formigó vibrat
Revestiment de gresite d'escaló,
i escaló de formigó armat

Obertura d'accés a
sala tècnica existent,
amb trampa metàl·lica,
i murs de blocs de formigó vibrat

Mur de blocs de formigó vibrat
Barda

Fiola de formigó, canal de retorn,
i biga de coronament de formigó armat

Revestiment de gresite de mur,
i mur de formigó armat
Revestiment de fons de gresite,
i llosa de fons de formigó armat

Mur de fàbrica de blocs de formigó vibrat
Escala d'acer inoxidable

Revestiment de gresite de mur,
i mur de formigó armat
Escala d'acer inoxidable

Fiola de formigó,
i solera de formigó armat

Barana d'acer inoxidable

Revestiment de fons de gresite

Revestiment de gresite de mur,
i mur de formigó armat
Mur de fàbrica de blocs de formigó vibrat
Paperera

Tanca d'acer galvanitzat

Fanal

Armari d'instal·lació elèctrica

Edifici de MAGATZEMS EXISTENTS
objecte de demolició integral,
VEURE PLANTES, ALÇATS I
SECCIÓ EN AQUEST MATEIX PLANOL

Fanal

Paperera

Mur de fàbrica de blocs de formigó vibrat

Fanal

Dutxa

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)
PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

Mur de blocs de formigó vibrat

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

Tanca d'acer galvanitzat

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Arbre

ARQUITECTE

Tancament d'acer galvanitzat

PROPOSTA : DEMOLICIONS
ESCALA : 1 / 100

Paviment de llosetes de formigó,
i solera de formigó en massa
Tancament d'antic parc infantil amb Carretera de Calicant

Solera de formigó armat

Solera de formigó armat

Tanca d'acer galvanitzat

Vista de l'accés a l'antic parc infantil des de Carretera de Calicant

Revestiment de mur de gresite,
i mur de formigó armat

Fiola de formigó

Solera de formigó armat

Vorada de formigó en via pública

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

PROPOSTA :
DEMOLICIONS

ESCALA :
DATA :

1 / 100
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

04

/ 18

Piscina infantil, pas intermedi i piscina polivalent al fons.
Vista del recinte de l'antic parc infantil, que serà objecte d'excavació
fins a abastar la cota recomanada per a la construcció de la nova
piscina infantil i el seu solàrium a la mateixa cota que la piscina
polivalent reformada.

Piscina polivalent i part del solàrium situat
al costat de la Carretera de Calicant

CA
RR
ER
DE
JA
UM
E
LL
IN
ÀS

IAL D

ARC

P
ACIÓ

AV

EXC

LÚS
E TA

ENT

EXIST

-0,55

20.05.2016

927130DF524A7557648E004607D2CF4120F51A4F

-1,60
S

IQUE

ÈCN

S

TZEM

GA
S MA

ES T
I SAL

NOU

-1,60
-1,60

-1,60

-1,60

-1,60

-1,35

-1,35

11/03629/16

RIUM

CIÓ

MUR

DE

TEN
CON

OLÀ
DE S

-2,30

EXCAVACIÓ AMPLIACIÓ PISCINA

-0,85

RIUM

SOLÀ

-1,90

-1,60

-0,55

-2,00

-1,65

ACIÓ

PENS

-1,35

NOU

SIT

DIPÒ

OM
DE C

-3,10

-1,60
-1,35
-1,60

-0,85

AMPLIACIÓ PISCINA
-0,85

A

NOV

INA
PISC

-1,65

NTIL

INFA

-0,95

RIUM

SOLÀ

-0,55

SOLÀRIUM
AMPLIACIÓ PISCINA

-0,65

-1,80

NOU PATI D'ACCÉS
-3,55

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)
PROJECTE

SOLÀ

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL

RIUM

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

-0,55

C

MUR

DE

TEN
CON

A

BLIC

ÍA PÚ

EV
IÓ D

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

-1,75

ARQUITECTE

PROPOSTA : EXCAVACIONS
ESCALA : 1 / 100

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

PROPOSTA :
EXCAVACIONS

ESCALA :
DATA :

1 / 100
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

05

/ 18

A

RECINTE

DE

PISTA

DE

TENNIS
4

4'
40

1,22

2

1,62

40

3,69

40

25

2,40
11

1,38

11

66

66

11

40

66

40

94

14

94

2,40
11

66

11

40
66

11

1,05

1,38

40
1,03

21

1,63

40
2,52

21

16,41

1,21
21

20

1'

20

16,01

5,67

6,07
3,89

MAGATZEM
EXISTENT
SU : 8,75 m²

20

11

-1,60

86

1,90

91

BANY
EXISTENT
SU : 2,55 m²

RECINTE
EXISTENT
SU : 3,60 m²

-1,60

93

-1,60

-1,60

VESTIDOR 2
EXISTENT
SU : 11,70 m²
2,68

11

VESTIDOR 1
EXISTENT
SU : 11,70 m²

BAR
EXISTENT
SU : 12,80 m²

3,47

1,04

3,89

67

88

11

79

68

52

21

20

21

1,02

-1,60

95

95

7,255

4,00

21

54

7,255

25

3,69

45

1,78

3,23

3,24

79

1,35

58

78

13

1,34

13

57

88

57

3,24
78

58

21

1,03

1,35

21

2,52

21
88

3,17

45

16,41

ÀS

2,18

21

IN

-1,60

LL

6

3,08

40

1,07

40

40

2,98

40

3,505

6

COBERTA

UM
3,03

3,08

ESCALA : 1 / 100

JA

40

3,425

6

DE

40

3,08

6
12,62

E

40

3,08

6

12,62

58

3'

3

PLANTA
40

2,68

3,42

1,50

1,70

48

8

2,10

585

80

SC : 63,85 m²

2,68

16

10

10

-1,60

AQUEST EDIFICI NO ÉS
OBJECTE D'INTERVENCIÓ
EN EL PRESENT PROJECTE

2,88

ESCALA : 1 / 50

60

A'

2,88

8

1

6

48

3,08

6

30

3,08

6

58

3,08

6

58

3,08

6

30 18

2'

585

80

4,00

C

AR

RE

R

-1,70

SECCIÓ A-A'

-1,70

20.05.2016

11/03629/16

80

ESCALA : 1 / 50

-1,60

585

87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

8

48

10

-1,70

ALÇAT 1-1'

78

1,35

3,23

88

78

1,35

88
10

-1,70

1,53

1,53

ALÇAT 2-2'
ESCALA : 1 / 50

10

1,10

2,00

2,10

2,10

1,00

57

57

10

-1,60

2,68

2,88

1,63

10 38

2,05

2,68

57

5

ESCALA : 1 / 50

ALÇAT 3-3'

ESCALA : 1 / 50

40

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

3,42

PROJECTE
REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR
ARQUITECTE

16

10

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

ALÇAT 4-4'
ESCALA : 1 / 50

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL
Edifici existent de bar i vestidors

EDIFICI DE BAR I VESTIDORS EXISTENT
PLANTA, COBERTA, SECCIÓ I ALÇATS

ESCALA :
DATA :

1 / 100 - 1 / 50
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

06

/ 18

NOVA ESCALA
D'ACCÉS
AL SOLÀRIUM

1,20
1,45
1,20

B (en plànol número 08)
3,05

1,50

3,30

4,80

3,60

-0,094

-0,094

CANAL DE DESGUÀS

ÀS

CANAL DE DESGUÀS

CANAL DE DESGUÀS

CANAL DE DESGUÀS

2,00%

-0,094
JUNT DE DILATACIÓ

-0,094

2,00%

-0,094

CANAL DE DESGUÀS

6,00
1,60
60

1,45

-0,060

-0,060
4,80

3,60

-0,060
3,60

0,50%

-0,036

4,80

B' (en plànol número 08)

PISCINA POLIVALENT REFORMADA I SOLÀRIUM
ESCALA : 1 / 50

2,00%
3,85

4,80

21,60

4,35

3,00

15

-0,123

15
15

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)
PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

85

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

-0,104

15
20 -0,175

2,00%
3,20

20

5,40

5,10

5,00

5,35

2,85

CANAL DE DESGUÀS

-0,036

2,40

5,45

CANAL DE DESGUÀS

-0,192

3,55

-0,192

15

CANAL DE DESGUÀS

2,00%

Junt de paviment

CANAL DE DESGUÀS

1,80
CANAL DE DESGUÀS

-0,087

-0,175

20 -0,263

-0,191

JUNT DE DILATACIÓ

4,25

-0,184

15

2,00%

20

-0,104

2,00%

2,65

NOVA DUTXA

CANAL DE DESGUÀS

±0,000

3,25

CANAL DE DESGUÀS

2,00%

2,00%

Junt de paviment

3,60

15

2,00%

±0,000

6,00
1,85

5,15

20

CANAL DE DESGUÀS

CANAL DE RETORN
Junt d'estructura

15

CANAL DE DESGUÀS

-0,060
4,80

-0,191

Junt de paviment

85

15

20

-0,075

-0,112

15

NOVA DUTXA
CANAL DE DESGUÀS

NOVA ESCALA D'ACCÉS
A PISCINA POLIVALENT

Junt de paviment

±0,024

3,00

0,50%

20

Canvi de pendent

±0,000

2,00%

30

2,00%

Junt d'estructura

2,00%

Junt de paviment

2,00%

Junt de paviment

2,00%

Junt de paviment

2,00%

Junt de paviment

3,00

2,00%

30 20

1,20

±0,000

Junt d'estructura

2,00%

±0,000

Junt d'estructura

20
Junt d'estructura

±0,000

Junt d'estructura

Junt de paviment

CANAL DE RETORN

1,2020

CANAL DE RETORN

20

±0,000

Junt d'estructura

-0,060

4,00

3,60
20 -0,095

30

LÍMIT DE PISCINA POLIVALENT ACTUAL

20

LÍMIT DE PISCINA POLIVALENT ACTUAL

Junt de paviment

80

BARANA

15
1,20

-0,088

B' (en plànol número 08)

1,90

Junt de paviment

4,40

1,30

11/03629/16

2,00%

20

20

-0,015

20.05.2016

4,80

4,80

±0,000

Junt d'estructura

2,10

20 -0,191

-0,112

2,00%

Junt de paviment

375 25 375

2,00%

375 25 375
8,63

95

NOVA ESCALA D'ACCÉS A LA PISCINA

±0,000

BARANA

3,10

25

NOU PATI D'ACCÉS

BARANA

2,00%

Junt de paviment

3,40

25

1,01
NOVA DUTXA

25

2,00%

25

10,43

80

30

20

80

75

CADIRA
ELEVADORA
HIDRÀULICA
30

2,00%

-0,167

87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

-0,087

20

15

85

-0,095

1,00

Junt d'estructura

JUNT DE DILATACIÓ

5,14

SALA TÈCNICA
EXISTENT SOTERRADA DE LA
PISCINA POLIVALENT

BARANA

2,00%

1,20

-0,167

Junt de paviment

1,00

A' (en plànol número 08)

A (en plànol número 08)

-0,096

CANAL DE DESGUÀS

±0,000
B (en plànol número 08)

-0,079

CANAL DE DESGUÀS

Junt de paviment

Junt de paviment

2,00%

-0,088

Junt d'estructura

LÍMIT DE PISCINA POLIVALENT ACTUAL

375 25 375

SUPERFÍCIE D'AIGUA : 317,41 m²

2,00%

Junt de
paviment

±0,000

1,00

12,50

PISCINA POLIVALENT REFORMADA

12,50

LÍMIT DE PISCINA ACTUAL

CANAL DE RETORN

Junt d'estructura

NOVA PÈRGOLA

2,00%

1,00

2,00%

375 25 375

-1,650

5,35

-0,111

-0,111

1,30

375 25 375

-1,250
2,00%

JUNT DE DILATACIÓ

-0,096

2,00

-1,550

5,55

20 -0,167

3,00

25

2,00%

15

20,50

25

Junt d'estructura

JUNT DE DILATACIÓ

2,00

15

3,20

85
20

70

Junt d'estructura

25,00

3,55

4,20

20,00

80

7,60

CANAL DE DESGUÀS

80

-0,300

-0,079

75

10,50

NOVA CONNEXIÓ AMB RAMPA D'ACCÉS

2,75%

15

4,85

80

5,00

±0,000

2,00%

CANAL DE DESGUÀS
JUNT DE DILATACIÓ

NOVA ESCALA D'ACCÉS A LA PISCINA
LÍMIT DE PISCINA ACTUAL

10,50

2,15

2,00%
NOVA ESCALA D'ACCÉS A LA PISCINA

80

2,00%

-0,300

-0,091

Junt de paviment

20
80

Junt de paviment

DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ
EXISTENT SOTERRAT DE LA
PISCINA POLIVALENT

±0,000

2,33%

30 20

20

CANAL DE RETORN

-0,111
2,00%

2,00%

Junt de paviment
Junt d'estructura

CANAL DE RETORN

BOCA D'ACCÉS EXISTENT
50 x 50 cm

70

2,00%
±0,000

375 25 375

NOVA PLATAFORMA
DEL SOCORRISTA

Junt de paviment

4,35

4,70

Junt de paviment

2,00%

Junt d'estructura

±0,000

LÍMIT DE PISCINA POLIVALENT ACTUAL

Junt d'estructura

2,00%
JUNT DE DILATACIÓ

Junt d'estructura

±0,000

CANAL DE RETORN

NOVA ESCALA D'ACCÉS A LA PISCINA

3,10

2,00%

Junt d'estructura

-0,123

2,00%

±0,000

20

10

30 20

3,12%

-0,173

CANAL DE DESGUÀS

Junt d'estructura

20

±0,000

Junt de paviment

Junt de paviment
Junt d'estructura

±0,000

1,00

Junt de paviment

2,00%

2,00%
JUNT DE DILATACIÓ

1,34

-0,173

Junt de paviment

1,50

CA

-0,200

UÀS

DESG

Junt de paviment

1,30

%

2,00%

TXA

A DU

NOV

2,49

DE
NAL

TXA

2,00%

E

AL D

CAN

NOV

15

CANAL DE DESGUÀS

A DU

S

UÀ
DESG

20

U
DESG

%

0,52

-0,057

3,49

15

3,45

3,40

E

AL D

CAN

-0,094

4,80

65

56

%
0,52

-0,083

-0,094

4,80

20

-0,094

3,60

20

4,80

15

5,55

3,95

15

26,40

3,20

15
85

20 -0,263

2,00%
3,55

15

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

PISCINA POLIVALENT REFORMADA I SOLÀRIUM :
PLANTA
ESCALA :
DATA :

1 / 50
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

07

/ 18

+3,00

±0,00
Nivell de l'aigua actual

2,00%

2,30

2,00%

1,97

2,10

1,65

1,55

25

25

30

2,00%

30

-0,11

Nivell del vas actual

Nivell del vas actual

1,05

-2,72

SECCIÓ A-A' (des de plànol número 07)
ESCALA : 1 / 50

±0,00

-0,09

-0,19

2,00%

30
1,45

1,25

Nivell de l'aigua actual

2,00%

Nivell del vas actual

Paviment de
llosetes de formigó

SECCIÓ B-B' (des de plànol número 07)

Morter de ciment
pòrtland i arena

ESCALA : 1 / 50
Resalt : 3 mm
Pendent
mínim
2,00%

125 25 125
±0,00

Solera de
formigó armat
#1ø6/15cm

Pendent
mínim
2,00%

-0,06
15

2,00%

Nivell de l'aigua actual

825

1,50

15

30

2,00%

25 175

-0,09

Fàbrica de bloc
de formigó perdut

Canal
de pluvials

TERRA
ORGÀNICA

2,02

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

0,00%

Nivell de vas actual
TERRENY NATURAL

20.05.2016

DETALL DE JARDINERA SOBRE PISCINA INFANTIL EXISTENT

SECCIÓ C-C' (des de plànol número 07)

ESCALA : 1 / 20

ESCALA : 1 / 50
Junt de dilatació

87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

Bloc de
formigó perdut

Morter de ciment
pòrtland i arena

Resalt : 3 mm
Canal
de pluvials

Pendent
3,30 %

Solera de
formigó armat

Paviment de
llosetes de formigó

Morter de ciment
pòrtland i arena
Solera de
formigó armat

#1ø6/15cm

#1ø6/15cm

Morter de ciment
pòrtland i arena

Paviment de
llosetes de formigó

Pendent
3,30 %

Solera de formigó
armat existent

Morter de ciment
pòrtland i arena

Paviment de
llosetes de formigó

Solera de
formigó armat

Pendent
mínim
2,00 %

#1ø6/15cm

Resalt : 3 mm

Arener
de pluvials

Bloc de
formigó perdut

Solera de
formigó armat
#1ø6/15cm

Paviment de
llosetes de formigó
Pendent
mínim
2,00 %

Revestiment de
fons de piscina
infantil existent
Llosa de fons
de piscina
infantil existent

Resalt : 3 mm

Canal
de pluvials

Bloc de
formigó perdut

15

Pendent
mínim
2,00%

11/03629/16

Cistella

TERRENY NATURAL
COMPACTAT
15

DETALL DE NOU TRAM DE RAMPA D'ACCÉS AL SOLÀRIUM
ESCALA : 1 / 20

Tub PVC aigües
pluvials segons plànols

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

TERRA
ORGÀNICA

15

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

55

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

15

TERRA
ORGÀNICA

15

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

DETALL DE CANAL DE PLUVIALS
ESCALA : 1 / 20

DETALL D'ARENER DE PLUVIALS
ESCALA : 1 / 20

Canaló de pluvials

Resalt 3mm

Junt de dilatació

Barana d'acer
inoxidable

Bloc de
formigó perdut

-0,08
Peça escaló de
lloseta de formigó

Lloseta de
formigó
Morter de ciment
pòrtland i arena

Barana d'acer
inoxidable

Solera
existent

Pendent
mínim
2,00%

Solera de
formigó armat
#1ø6/15cm

FORMIGÓ EN MASSA

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)
PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL

16

30

-1,70

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

DETALL DE NOVA ESCALA D'ACCÉS AL SOLÀRIUM
ESCALA : 1 / 20

PISCINA POLIVALENT REFORMADA I SOLÀRIUM :
SECCIONS I DETALLS DEL SOLÀRIUM
ESCALA :
DATA :

1 / 50 - 1 / 20
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

08

/ 18

Nou mur d'encofrat
perdut de fàbrica de
blocs de formigó vibrat
Espessor : 15 cm

15

15

20

20

20

45

20
15

15

20

20

15
20

Solera de
formigó armat

20

90
20

DETALL 1

Canaló de retorn

Pendent
mínim
2,00%

15

9,70

PERÍMETRE DE LA PISCINA EXISTENT

Resalt : 3mm

#1ø6/15cm

20

20
20

20

90

20

15

9,70

Junt d'estructura

Lloseta de
formigó
Morter de ciment
pòrtland i arena

20

15

15

Escala d'acer
inoxidable

90

20

15

45

20

15

25,00

20

NOU MUR DE FORMIGÓ GUNITAT
ARMAT INTERIOR : #1Ø10C/15
ARMAT EXTERIOR : #1Ø10C/15
ESPESSOR : 20 CM

DETALL 2

20

10

±0,00

20

Nivell de
l'aigua actual

30

17

Solera existent

5

Armat vertical :
1ø10c/15cm

Connexió
d'equipotencialitat

Armat horitzontal :
1ø10/15cm

Formigó gunitat
Morter d'impermeabilització
i revestiment de gressite
2,5 x 2,5 cm : Classe 3

Encofrat perdut de
fàbrica de bloc de
formigó vibrat

VARIABLE

20

15

NOU MUR DE FORMIGÓ GUNITAT
ARMAT INGERIOR : #1Ø10C/15
ARMAT EXTERIOR : #1Ø10C/15
ESPESSOR : 15 cm

Armat inferior :
#1ø10/15cm

Nou mur d'encofrat
perdut de fàbrica de
blocs de formigó vibrat
Espessor : 15 cm
NOU MUR DE FORMIGÓ GUNITAT
ARMAT INTERIOR : #1Ø10C/15
ARMAT EXTERIOR : #1Ø10C/15
ESPESSOR : 20 CM

-1,550

Mur existent

-1,250
2,00%

2,00%

-1,650

2,00%

2,00%

LLOSA DE FONS DE FORMIGÓ GUNITAT
CANTELL : 20 cm
ARMAT SUPERIOR : #1ø10c/15
ARMAT INFERIOR : #1ø10c/15

12,50

REBLERT DE
GRAVA
COMPACTADA

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

12,60

VARIABLE

30

Formigó gunitat
existent

FORMIGÓ

Llosa existent

Determinacions prèvies
Classe d'exposició
Tipus de formigó
Recobriment
Nominal
Fonaments
Components
Ciment
Àrid
Mida àrid (màxim / mínim)
Aigua
Dosificació
Mínim contingut de ciment
Màxima relació aigua / ciment
Additius
Docilitat
Consistència
Assentament en con d'Abrams
Compactació
Resistència característica
Als 7 dies
Als 28 dies
Nivell de control de qualitat
Coef. de seguretat del material

ESCALA : 1 / 20

Junt d'estructura

Lloseta de
formigó

Resalt : 3mm

#1ø6/15cm

Canaló de retorn

Pendent
mínim
2,00%

Solera de
formigó armat

EHE 08 - CTE DB SE
50 anys
Llosa de
fons i murs

Escaló piscina

DETALL 1

Morter de ciment
pòrtland i arena

FORMIGÓ ESTRUCTURAL
Normativa
Vida útil
Localització

13,80

10

20

20

5

30

Mur existent d'encofrat perdut

Mur existent de formigó gunitat

Armat superior :
#1ø10/15cm

REBLERT DE
GRAVA
COMPACTADA

PERÍMETRE DE LA PISCINA EXISTENT

50

20

10

20

Bloc de formigó perdut

20

±0,00

20

Nivell de
l'aigua actual

30

17

Solera existent

5

Armat inferior :
#1ø10/15cm

30

30

Mur existent de formigó gunitat

Mur existent d'encofrat perdut
DETALL 5

15

20
REBLERT DE
GRAVA
COMPACTADA

Mur existent

90

15

10,025

15

15

1,05

8,025

15

325 kg/m³
0,50
Autorització DF
Fluida
10 - 15 (±1) cm
Gunitat
22,50 N/mm²
30,00 N/mm²
Estadístic
1,50

20.05.2016
15

3,50

15

Tipus d'acer
Barres corrugades
B 500 S
Malles electrosoldades
Característiques mecàniques
Límit elàstic
500 N/mm²
Control d'armadures passives
EHE 08 article 88
Coef. de seguretat del material
1,15
Acer certificat
Marcat CE

11/03629/16
ACCIONS (Coeficients de seguretat)
Accions permanents
Accions variables

20

1,35
1,50

SEPARADORS (Distància màxima)

87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

VARIABLE

30

65

CEM II/A-V 42,5R
Grava calcària
12 / 4 mm
EHE 08 artícle 27

ACER

20
15

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

1,30

30

5

30

30

20

NOU MUR DE FORMIGÓ GUNITAT
ARMAT INTERIOR : #1Ø10C/15
ARMAT EXTERIOR : #1Ø10C/15
ESPESSOR : 20 CM

10

20

30

1,20

Armat superior :
#1ø10/15cm

REBLERT DE
GRAVA
COMPACTADA

30

20

Morter d'impermeabilització
i revestiment de gressite
2,5 x 2,5 cm : Classe 3

Encofrat perdut de
fàbrica de bloc de
formigó vibrat

30

Nova escala de formigó en massa

15

Formigó gunitat

DETALL 4

20

Armat horitzontal :
1ø10/15cm

DETALL 3

15

Armat vertical :
1ø10c/15cm

20

20

15

15

VARIABLE

50

IV
HA-30/F/12/IV
45 mm
-

TENSIONS SOBRE EL TERRENY

PISCINA POLIVALENT REFORMADA : ESTRUCTURA

Tensió admisible
Tensió màxima admisible
Coeficient de balaste K30

ESCALA : 1 / 50

Formigó gunitat
existent
Escaló piscina

0,10 N/mm²
0,125 N/mm²
70.000,00 kN/m³

EMPENTES DEL TERRENY EN MURS

Llosa existent

Tipus de terreny
Densitat aparent del terreny
Angle de fregament intern del terreny
Cohesió del terreny
Sobrecàrrega d'ús sobre el reblert

DETALL 2
ESCALA : 1 / 20

Grava (Reblert)
20,00 KN/m²
38 º
0,00 KN/m²
5,00 KN/m²

Forjats, lloses, sabates, etc.
Graella inferior
Graella superior
Murs
Cada graella
Entre graelles
Bigues
3 separacions per va i a més
Pilars
3 separacions per tram i a més

50ø o 100 cm
50ø o 50 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100ø o 200 cm

CONTROL DE QUALITAT
Segons Pla de Control i Decret 59/1994

Escala d'acer
inoxidable

Junt d'estructura

Junt d'estructura

Bloc de formigó perdut

Solera de
formigó armat

10

20

Pendent
mínim
2,00%

20

±0,00

#1ø6/15cm

Nivell de
l'aigua actual

20
5 15

Connexió
d'equipotencialitat

Armat vertical :
1ø10c/15cm

Armat superior :
#1ø10/15cm

Formigó gunitat
Morter d'impermeabilització
i revestiment de gressite
2,5 x 2,5 cm : Classe 3

Armat horitzontal :
1ø10/15cm
Armat vertical :
1ø10c/15cm

20

30

30

5
20

5

20
30

FORMIGÓ EN MASSA
Formigó gunitat

20

Pendent
mínim
2,00%

30
REBLERT DE
GRAVA
COMPACTADA

Armat superior :
#1ø10/15cm
Armat inferior :
#1ø10/15cm

Escaló piscina

Llosa existent

Llosa existent

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

15

50

PROJECTE
REBLERT DE
GRAVA
COMPACTADA

2,00%

Mur existent
Formigó gunitat
existent

20

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)

Morter d'impermeabilització
i revestiment de gressite
2,5 x 2,5 cm : Classe 3

30

VARIABLE

Bloc de formigó perdut

Armat vertical :
1ø10c/15cm

Escaló piscina

ESCALA : 1 / 20

15

Armat horitzontal :
1ø10/15cm

Formigó gunitat
existent

DETALL 3

30

Nivell de l'aigua actual

50

20

10

Mur existent

20

±0,00

Encofrat perdut de
fàbrica de bloc de
formigó vibrat

30

5
20
VARIABLE

30

20

Solera existent

Armat inferior :
#1ø10/15cm

REBLERT DE
GRAVA
COMPACTADA

Canaló de retorn

#1ø6/15cm

Solera de
formigó armat

Armat superior :
#1ø10/15cm

Armat inferior :
#1ø10/15cm

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

Morter de ciment
pòrtland i arena

30

Formigó gunitat
Morter d'impermeabilització
i revestiment de gressite
2,5 x 2,5 cm : Classe 3

30

Resalt : 3mm

17

Armat horitzontal :
1ø10/15cm

Junt d'estructura

Lloseta de
formigó

20

30

VARIABLE

VARIABLE

5 15

Solera de
formigó armat

17

30

17

Nivell de
l'aigua actual

Barana d'acer
inoxidable

Solera existent

20

30

Solera existent

Morter de ciment
pòrtland i arena

1,25

±0,00

Morter de ciment
pòrtland i arena

30

#1ø6/15cm

Pendent
mínim
2,00%

20

VARIABLE

20

Lloseta de
formigó

30

DETALL 4

DETALL 5

ESCALA : 1 / 20

ESCALA : 1 / 20

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER

30
TERRENY NATURAL
COMPACTAT

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL

PROMOTOR

5

10

Canaló de retorn

20

20

Resalt : 3mm

16

Canaló de retorn

Lloseta de
formigó

105

Resalt : 3mm

ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

50

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

PISCINA POLIVALENT REFORMADA I SOLÀRIUM :
ESTRUCTURA I DETALLS DEL VAS
ESCALA :
DATA :

1 / 50 - 1 / 20
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

09

/ 18

8,71
8,06

Morter de ciment
pòrtland i arena

Bloc de formigó perdut

CAN
AL D
ED
JUNT
DE D ESGUÀS
ILATA
CIÓ

4,35

tura
d'es
truc

Mur de fàbrica de blocs
de formigó vibrat per a
instal·lació de canaleta
perimètrica

PÈRG

OLA

Junt

DETALL 1

-0,111

-0,08

CAN

15 30 20

4,71

34

IÓ

5,14

AL D

Tensió admisible
Tensió màxima admisible
Coeficient de balaste K30

CAN

30

0,10 N/mm²
0,125 N/mm²
70.000,00 kN/m³

EMPENTES DEL TERRENY EN MURS
Tipus de terreny
Densitat aparent del terreny
Angle de fregament intern del terreny
Cohesió del terreny
Sobrecàrrega d'ús sobre el reblert

Grava (Reblert)
20,00 KN/m²
38 º
0,00 KN/m²
5,00 KN/m²

Solera de
formigó armat
#1ø6/15cm

CEM II/A-V 42,5R
Grava calcària
12 / 4 mm
EHE 08 artícle 27

15
Resalt 3mm

Pendent
mínim
2,00%

Canaló de retorn

Junt d'estructura
-0,08
Morter d'impermeabilització
i revestiment de gressite
2,5 x 2,5 cm : Classe 3

REBLERT DE
GRAVA COMPACTADA
TERRENY NATURAL
COMPACTAT

Armat horitzontal :
1ø10/15cm

2,00%

Armat vertical :
1ø10c/15cm

DETALL 2

15

ESCALA : 1 / 20

Armat superior :
#1ø10/15cm

30
30

20

Armat inferior :
#1ø10/15cm

325 kg/m³
0,50
Autorització DF
Fluida
10 - 15 (±1) cm
Gunitat
22,50 N/mm²
30,00 N/mm²
Estadístic
1,50

1,35
1,50

4,44%

20

IV
HA-30/F/12/IV
45 mm
-

Bloc de formigó perdut

Lloseta de
formigó
Morter de ciment
pòrtland i arena
Solera de
formigó armat
#1ø6/15cm

Bloc de formigó perdut
Resalt 3mm
Pendent
mínim
2,00%

Canaló de retorn

Junt d'estructura
-0,08
Morter d'impermeabilització
i revestiment de gressite
2,5 x 2,5 cm : Classe 3

REBLERT DE
GRAVA COMPACTADA
TERRENY NATURAL
COMPACTAT

DETALL 3
ESCALA : 1 / 20

Armat horitzontal :
1ø10/15cm

FORMIGÓ EN MASSA
Armat vertical :
1ø10c/15cm

15

Armat superior :
#1ø10/15cm

30
30

20

Armat inferior :
#1ø10/15cm

SEPARADORS (Distància màxima)
Forjats, lloses, sabates, etc.
Graella inferior
Graella superior
Murs
Cada graella
Entre graelles
Bigues
3 separacions per va i a més
Pilars
3 separacions per tram i a més

50ø o 100 cm
50ø o 50 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100ø o 200 cm

CONTROL DE QUALITAT

20.05.2016

Segons Pla de Control i Decret 59/1994

11/03629/16

Junt d'estructura

Junt

1,85

de p

avim

2,00

ent

%

5,70

87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

1,01

-0,081

20

-0,081

ESCALA : 1 / 20

-0,08

CANAL DE RETORN

2,00%

2,00%
CANAL DE DESGUÀS

1,90

1,90

3,49

nt
vime
%

-0,16
CANAL DE DESGUÀS
-0,158

-0,197

1,93

Junt

de p
a

2,00%

-0,159

-0,197

CANAL DE DESGUÀS

CANAL DE DESGUÀS

NOV
A DU
TXA
CAN
AL D
E DE
SGU
ÀS
2,00
%
BAR
AN

A

-0,118

Junt de paviment

2,00%

-0,08

2,00%

-0,11

CANAL DE DESGUÀS

CANAL DE DESGUÀS
-0,158

-0,188

2,97%

2,00%
1,95

4,66

1,92

25

A'

SECCIÓ A-A'

MUR DE CONTENCIÓ DE VIA PÚBLICA

ESCALA : 1 / 50

NOVA PISCINA INFANTIL I SOLÀRIUM
ESCALA : 1 / 50

B
A'
A

25

2,00%

-0,08

-0,08

2,00%

4,44%

2,00%

-0,16

B'

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)
PROJECTE

2,00

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

SECCIÓ B-B'
ESCALA : 1 / 50

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

-2,50
30

-0,16

40

1,95

TENSIONS SOBRE EL TERRENY

-0,111
20

Junt de paviment

-0,158

Accions permanents
Accions variables

ESCALA : 1 / 50
COTES REFERIDES AL VAS ACABAT

4,47

30
20

68

E DE
S
JUNT GUÀS
DE D
ILATA
C

ura
Junt

d'es

truct

Junt d'estructura

CANAL DE DESGUÀS

5,55

20

Determinacions prèvies
Classe d'exposició
Tipus de formigó
Recobriment
Nominal
Fonaments
Components
Ciment
Àrid
Mida àrid (màxim / mínim)
Aigua
Dosificació
Mínim contingut de ciment
Màxima relació aigua / ciment
Additius
Docilitat
Consistència
Assentament en con d'Abrams
Compactació
Resistència característica
Als 7 dies
Als 28 dies
Nivell de control de qualitat
Coef. de seguretat del material

ACCIONS (Coeficients de seguretat)

NOVA PISCINA INFANTIL : ESTRUCTURA

B'

Morter de ciment
pòrtland i arena

FORMIGÓ

Tipus d'acer
Barres corrugades
B 500 S
Malles electrosoldades
Característiques mecàniques
Límit elàstic
500 N/mm²
Control d'armadures passives
EHE 08 article 88
Coef. de seguretat del material
1,15
Acer certificat
Marcat CE

5,70

B

EHE 08 - CTE DB SE
50 anys
Llosa de
fons i murs

ACER

15 30 20

ent

AL D

8,70

1,00

%

E RE

SUPERFÍCIE D'AIGUA : 56,06 m²

TORN

10,0
5

9,70

NOVA PISCINA INFANTIL

avim

2,00

NOU MUR DE FORMIGÓ GUNITAT
ARMAT INGERIOR : #1Ø10C/15
ARMAT EXTERIOR : #1Ø10C/15
ESPESSOR : 15 cm

4,44 %

Rampa de formigó en massa

NOV
A
CANAL DE RETORN

2,00%

de p

DETALL 1

15

30

30 15

LLOSA DE FONS DE FORMIGÓ GUNITAT
CANTELL : 20 cm
ARMAT SUPERIOR : #1ø10c/15
ARMAT INFERIOR : #1ø10c/15

8,75

2%
4'44%

Junt d'estructura

CANAL DE DESGUÀS

-0,081

Junt de paviment

-0,158

Junt

30

VARIABLE 5
20

-0,48

-0,081

30
30

20

30

-0,111

7,09

1,00

20 30

Normativa
Vida útil
Localització

ent

%

-0,46

20

5,55

FORMIGÓ ESTRUCTURAL

avim

2,00

Armat vertical :
1ø10c/15cm

15

de p

#1ø6/15cm

Armat horitzontal :
1ø10/15cm

15

Junt

CANAL DE RETORN

30 20

2,00%

Pendent
mínim
2,00%

Lloseta de
formigó

11,5
0

-0,081

Junt d'estructura

Armat superior :
#1ø10/15cm
Armat inferior :
#1ø10/15cm

20

4,44 %

DETA
LL 3

CAN
AL D
E

-0,081

Junt d'estructura

FORMIGÓ
EN MASSA

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

11,10

-0,081

Junt de paviment

-0,158

-0,08

REBLERT DE
GRAVA
COMPACTADA

DETALL 3

vime
nt
de p
a
Junt

2,00%

Junt de paviment

2,00%

Junt de paviment

-0,48

8,71

20

2,00%

NOU DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ
SOTERRAT DE LA PISCINA INFANTIL

DETALL 2

JUNT

-0,173

Junt d'estructura

Solera de
formigó armat

-0,46

2,00 %

CANAL DE DESGUÀS

Canaló de retorn

4,44%

1,05

CANAL DE DESGUÀS

NOVA BOCA D'ACCÉS
50 x 50 cm

CANAL DE DESGUÀS
CANAL DE DESGUÀS

CANAL DE DESGUÀS

-0,200

2,46%

-0,158

4,44

-0,158

DESG
UÀS
2,00
%
DE D
ILATA
CIÓ

CANAL DE DESGUÀS

1,90

-0,159

1,71

2,0
DE D 0%
ILATA
CIÓ

-0,158

CANAL DE DESGUÀS

-0,197

4,95

JUNT

2,00%

4,80

1,93
%

70

1,95

Resalt 3mm

Morter d'impermeabilització
i revestiment de gressite
2,5 x 2,5 cm : Classe 3

42

A

-0,197

1,95

20 30 15

25

MUR DE CONTENCIÓ DE SOLÀRIUM

20 VAR.5 VARIABLE

90

15 30 20

Lloseta de
formigó

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

NOVA PISCINA INFANTIL I SOLÀRIUM :
PLANTA, SECCIONS, ESTRUCTURA I DETALL DEL VAS
ESCALA :
DATA :

1 / 50 - 1 / 20
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

10

/ 18

20

PILAR : #120x6

BOCA D'ACCÉS
50 x 50 cm

19

2,10
BOCA D'ACCÉS EXISTENT
50 x 50 cm

19

1,97

BOCA D'ACCÉS
50 x 50 cm

19

20

4,70

-0,30

37

37

37
BOCA D'ACCÉS
50 x 50 cm

25 15 42

4,70

37

20

20

5,10
20

20

4,70

20

20

20

20

20

4,70

19

B'

B'

B'

B'

5,10

5,10

5,10
20

-2,72

6,55

DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ EXISTENT
CAPACITAT : 55 500 LITRES

6,55

6,55

6,55

DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ
CAPACITAT : 55.500 l

1,05

3,00

3,20

ESTAT ACTUAL : SECCIÓ A-A'
ESCALA : 1 / 50

75

20

1,55

1,97
1,00

A'

2,36

A'

A

6,25

SALA TÈCNICA
SC : 34,43 m²
SU : 27,50 m²
-2,72

ARQUETA DE
DRENATGE

-2,72

1,05

1,34

2,00%

15

OBERTURA DE
VENTILACIÓ

25 5

20

A

6,20

A'

1,00

A

76

A'

2,49%

54

SALA TÈCNICA
SU : 27,50 m²
-2,72

ARQUETA DE
DRENATGE

54

2,36

6,25

1,00

1,00

±0,00

-0,12

3,41

54

54
99

6,25

35

PILAR : #120x6

2,31

54
76

2,31

54
OBERTURA DE
VENTILACIÓ

4,39%
A

1,54

15

OBERTURA DE
VENTILACIÓ

18

2,55%

35

NOVA PÈRGOLA
13,40

13,40
5

35

20

13,40

20

20

2,94

ACCÉS A SALA
DE MÀQUINES

5

1,90

2,75
25

20

80

15

30
30
30
30

80

14

13

12

11

30

30

30

25

30

30

30

3,40

87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

25

25

80

11/03629/16

10
25

16

20.05.2016

80

9

2,20%

8

3,35

7

30

30

6

30

2,00%
-2,80

30

2,00%
-2,77

3,10

ESCALA : 1 / 50

5

30

ESTAT ACTUAL : NIVELL SOLÀRIUM
3,35

ESCALA : 1 / 50

1,54

18

4

NOU PATI D'ACCÉS

B

B

ESTAT ACTUAL : NIVELL SOTA RASANT

3

2,20%

15

B

1,05

2

80

1

-2,77
15

PILAR : #120x6

3,10

1,42

ESCALA : 1 / 50

20

20

1,05

2
3
4
5
6
7

20

PROPOSTA : SECCIÓ B-B'

17

ESCALA
1 D'ACCÉS
2
3
4
5
6
7
1,05

1,05

2,94

1,08

SORTIDES DE VENTILACIÓ
DE SALA DE MÀQUINES

30

80

80
25

25

30

30

30

30

30

30

3,40

3,90

80
25

3,90

PROPOSTA : NIVELL SOTA RASANT

B

13,40

+3,00

ESCALA : 1 / 50

PROPOSTA : NIVELL SOLÀRIUM
ESCALA : 1 / 50

+3,00

Cos d'obertures de ventilació de la sala tècnica soterrada existent, vist
des del costat de la piscina, al darrera s'aprecia el cos de la trampa
d'accés a la mateixa sala.

Cos de la trampa d'accés a la sala tècnica soterrada existent, vist des del
costat de la Carretera de Calicant, al darrera s'aprecia el cos de les obertures
de ventilació de la mateixa sala.

+1,00

-0,10
20

42 15 25

-0,35

5 25

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)

-1,44

PROJECTE
1,97

1,97

-2,72

-2,77

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL

-2,27

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

-2,72

PROMOTOR

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER

ESTAT ACTUAL : SECCIÓ B-B'

ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

ESCALA : 1 / 50

PROPOSTA : SECCIÓ B-B'
ESCALA : 1 / 50

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

S. TÈCNICA I DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ EXISTENTS :
ESTAT ACTUAL I PROPOSTA : PLANTES I SECCIONS
ESCALA :
DATA :

1 / 50
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

11

/ 18

25

5,10
3,18

ESCALA : 1 / 20

2

35

Armat inferior :
#1ø12c/15cm
Paviment de solàrium

Placa base 200x200x10mm
(veure plànol número 13)

54

Impermeabilització
Llossa massissa
de formigó armat
Panell d'XPS
Junt de
dilatació
d'EPS (1 cm)

BIGA DE
CORONAMENT EXISTENT

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm

PAVIMENT DE SOLÀRIUM DE
PISCINA POLIVALENT SEGONS PLÀNOLS

MUR 2

DETALL DE RECOLZAMENT EXTREM DE LLOSA DE FORMIGÓ
ESCALA : 1 / 20

-1,27

Formació de pendents

-1,37

20

Llossa massissa
de formigó armat

-1,52

5

Panell d'XPS

10

25

10

Paviment de solàrium
Solera de formigó armat

B2

REBLERT
DE GRAVA
COMPACTADA

Biga de coronament sobre mur existent
B2
Pilar : #120x6

30
Forjat existent

MUR EXISTENT

-2,27
Armat d'espera :
1ø16c/30cm

Biga de fonamentació

Biga de coronament

3ø12

1,25

25

30

2ø12
e : 1ø6c/20cm
2ø12

Armat d'espera :
Armat superior :
1ø10c/30cm
#1ø12c/15cm
Junt de
dilatació
Armat inferior :
d'EPS (1 cm)
#1ø12c/15cm

20

30

MUR 2

2,70

LLOSA DE FONAMENTACIÓ
Cantell : 30 cm
Armat superior : #1ø12c/30cm
Armat inferior : #1ø12c/30cm

3,40
3,90

FONAMENTS NOU PATI ACCÉS
ESCALA : 1 / 50
Nota : RI significa 'Reforç Inferior'

25

Forjats, lloses, sabates, etc.
Graella inferior
Graella superior
Murs
Cada graella
Entre graelles
Bigues
3 separacions per va i a més
Pilars
3 separacions per tram i a més

20

20

25

30

30

1ø12c/15cm

20

10

Armat superior :
#1ø12c/30cm

EHE 08 - CTE DB SE
Fonaments pati

DEFINICIÓ
B 500 S
500 N/mm²
EHE 08 article 88
1,15
Marcat CE
1,35
1,50

50ø o 100 cm
50ø o 50 cm
100 cm
100 cm

Cantell total
Armat base superior
Armat base inferior

30 cm
#1ø12c/30cm
#1ø12c/30cm

Formigó
Tipus de formigó
Barres corrugades
Malles electrosoldades
Accions permanents
Pes propi llosa fonamentació
Pes propi paviment
Accions variables
Sobrecàrrega d'ús
Sobrecàrrega de neu
Acció del vent
Acció del sisme (ab)

CONTROL DE QUALITAT
Segons Pla de Control i Decret 59/1994

Formigó
HA-30/B/20/IV

Barres corrugades
Malles electrosoldades

FORMIGÓ DE NETEJA

35

30

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

30

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

B 500 S
B 500 T

ESTAT DE CÀRREGUES

7,50 kN/m²
2,50 kN/m²
1,00 kN/m²
0,30 kN/m²
Armat superior :
#1ø12c/30cm

100 cm
100ø o 200 cm

20 cm
#1ø12c/30cm
#1ø12c/30cm

LLOSA DE
FONAMENTACIÓ

B1

ACER

B 500 S
B 500 T

Accions permanents
Pes propi llosa massissa
Pes propi paviment
Accions variables
Sobrecàrrega d'ús
Sobrecàrrega de neu
Acció del vent
Acció del sisme (ab)

5,00 kN/m²
0,30 kN/m²
-

Armat inferior :
#1ø12c/15cm

Armat superior :
#1ø12c/15cm

TENSIONS SOBRE EL TERRENY

5,00 kN/m²
2,50 kN/m²

Biga 35x30 cm
4ø12
e : 1ø6c/18cm

-2,92

DEFINICIÓ
Cantell total
Armat base superior
Armat base inferior

Armat inferior :
#1ø12c/30cm
PAVIMENT PATI
D'ACCÉS SEGONS PLÀNOLS

-2,77

EHE 08 - CTE DB SE
Forjat sostre

Tipus de formigó

ESTAT DE CÀRREGUES

Armat inferior :
#1ø12c/30cm

LLOSA MASSISSA
Normativa
Localització

HA-25/P/20/IIa

ACER

Biga B1 35x30cm
6ø12
e : 1ø6c/18cm

Armat d'espera :
1ø10c/30cm

Tensió admisible
0,10 N/mm²
Tensió màxima admisible
0,125 N/mm²
Coeficient de balaste K30
70.000,00 kN/m³
Coeficient de balaste llosa 3,40 x 4,00 m 19.690,00 kN/m³

EMPENTES DEL TERRENY EN MURS
Tipus de terreny
Densitat aparent del terreny
Angle de fregament intern del terreny
Cohesió del terreny
Sobrecàrrega d'ús sobre el reblert

Grava (Reblert)
20,00 KN/m²
38 º
0,00 KN/m²
5,00 KN/m²

Nota : Les dades dels quadres només fan referència
als elements continguts en el present plànol.

SECCIÓ LONGITUDINAL
ESCALA : 1 / 20

30

Normativa
Localització

2,82

30

-2,27

10

1,25

MUR 1
Adossat a sala de màquines existent

30

-2,37

LLOSA DE FONAMENTACIÓ

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

Llosa d'escala
Gruix : 15 cm

20
18,75 N/mm²
22,50 N/mm²
25,00 N/mm²
30,00 N/mm²
Estadístic
1,50

ACCIONS (Coeficients de seguretat)
Accions permanents
Accions variables

Forjat existent

30

192

Plàstica
3 - 5 (±1) cm
Vibrat mecànic

SEPARADORS (Distància màxima)

25

MUR 1

3,35

RI : 1ø12(85)

15

RI : 1ø12(85)

65

RI : 1ø12(85)

RI : 1ø12(85)
Arrencada d'escala
RI : 1ø12(85)

3,10

35

RI : 1ø12(85)

275 kg/m³
325 kg/m³
0,60
0,50
Autorització DF

Panell d'XPS

20

Tipus d'acer
Barres corrugades
Malles electrosoldades
Característiques mecàniques
Límit elàstic
Control d'armadures passives
Coef. de seguretat del material
Acer certificat

B1
RI : 1ø12(85)

30

ACER

Adossat a sala de màquines existent

RI : 1ø12(85)

Pòrtic A-B

Llossa massissa
de formigó armat

20

80

CEM II/A-V 42,5R
Grava calcària
20 / 4 mm
EHE 08 artícle 27

30

-1,52

30

35

Formació de pendents

-1,37

30

3,30

Impermeabilització

20

4,00

87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

Empotrament en
mur mitjançant
resines epoxídiques
1ø12c/15cm
1ø12c/15cm

-1,27

Paviment de solàrium

20

ESCALA : 1 / 50

IV
HA-30/P/20/IV
45 mm
-

30

14x1eø6c/20 cm

IIa
HA-25/P/20/IIa
35 mm
50 mm

10

40x1eø8c/5cm

FORMIGÓ
Determinacions prèvies
Classe d'exposició
Tipus de formigó
Recobriment
Nominal
Fonaments
Components
Ciment
Àrid
Mida àrid (màxim / mínim)
Aigua
Dosificació
Mínim contingut de ciment
Màxima relació aigua / ciment
Additius
Docilitat
Consistència
Assentament en con d'Abrams
Compactació
Resistència característica
Als 7 dies
Als 28 dies
Nivell de control de qualitat
Coef. de seguretat del material

20

20

Armat d'espera :
Armat superior :
1ø10c/30cm
#1ø12c/15cm
Junt de
dilatació
Armat inferior :
d'EPS (1 cm)
#1ø12c/15cm

10

15

DETALL ARMAT PORTIC A-B-C

MUR 2

EHE 08 - CTE DB SE
50 anys
Fonaments
Reforç de forjat
Murs contenció
Llosa d'escala

25

3ø16 (530)

35

Armat vertical :
1ø10c/30cm

11/03629/16

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm

30

25 25

25x25

ZONA
ENJARDINADA

-0,10

FORMIGÓ ESTRUCTURAL

15

20.05.2016

Armat vertical :
1ø10c/30cm

ESCALA : 1 / 20

3ø16 (530)

275

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm

DETALL DE PORTIC A-B I BARANA DE FORMIGÓ ARMAT

Normativa
Vida útil
Localització

C
20

100

195

25

20

25

25

175

25x25

3,40

ESCALA : 1 / 20

Forjat existent

30
BIGA DE
CORONAMENT EXISTENT

Barana de formigó armat
Llosa de formigó armat
Forjat existent

Barana de formigó armat

25

DETALL DE SECCIÓ TRANSVERSAL DE NOU PATI D'ACCÉS

MUR EXISTENT

B

35

35

1,10

20

Biga de coronament existent
Mur existent

190

Panell d'XPS

5

25

Llossa massissa
de formigó armat

5

10

10

25

1,00

25

20

35

25

5
20

Pòrtic B-C

20

1,75

Barana de formigó armat
Llosa de formigó armat
Forjat existent

15

30

+1,00

ESCALA : 1 / 50

15

30

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

Impermeabilització

LLOSA DE REFORÇ DE SOSTRE

5

30

Paviment de solàrium

30

3,90
Barana de formigó armat

20

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

30

20

3ø12
e : 1ø6c/18cm

10

FORMIGÓ DE NETEJA

C

1,90

A

LLOSA DE
FONAMENTACIÓ

20

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm

20

B2

Biga de coronament
sobre mur existent

B
Pilar : #120x6

25

Biga 35x30 cm
4ø12
e : 1ø6c/30cm

Formació de pendents

Jàssera sobre nova
obertura en mur existent

20

-2,77
-2,92

20

B1

1,54

5

Armat inferior :
#1ø12c/30cm
PAVIMENT PATI
D'ACCÉS SEGONS PLÀNOLS

ESCALA : 1 / 20

Placa base 200x200x10mm
(veure plànol número 13)

A
Pilar : #120x6

Armat vertical :
1ø10c/30cm

SECCIONS TIPUS

35

18

Biga 35x30 cm
4ø12
e : 1ø6c/30cm

30

B2
Biga de coronament sobre mur existent

Biga de coronament sobre mur existent
B2

6,20

ESCALA : 1 / 20

Armat d'espera :
1ø16c/30cm

Armat superior :
#1ø12c/30cm

DETALL DE PORTIC B-C I BARANA DE FORMIGÓ ARMAT
25

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

Armat vertical :
1ø10c/30cm

20

LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ
Cantell : 20 cm
Armat superior : #1ø12c/15
Armat inferior : #1ø12c/15

30

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

BIGA DE
CORONAMENT EXISTENT

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm

30

20

B2
Pilar : #120x6

20

13,40

1,54

1ø12c/15cm
Llosa d'escala
Gruix : 15 cm

1ø12c/15cm

25

Placa base 200x200x10mm
(veure plànol número 13)

30

30

Empotrament en
mur mitjançant
resines epoxídiques
1ø12c/15cm

Armat inferior :
#1ø12c/15cm

Impermeabilització

192

Formació
d'escaló

Paviment de solàrium

18

Morter de ciment
pòrtland i arena

20

20

PAVIMENT DE SOLÀRIUM DE
PISCINA INFANTIL SEGONS PLÀNOLS

-0,35

Peça escaló de
lloseta de formigó

Armat vertical :
1ø10c/30cm

Armat superior :
#1ø12c/15cm

1ø12c/15cm

-0,10
-0,20

MUR EXISTENT

Junt de
dilatació
d'EPS (1 cm)

Junt de
dilatació
d'EPS (1 cm)

30

B2
Biga de coronament sobre mur existent

Biga de coronament sobre mur existent
B2

6,55

LLOSA MASSISSA DE FORMIGÓ
Cantell : 20 cm
Armat superior : #1ø12c/15
Armat inferior : #1ø12c/15

Forjat existent

Empotrament en
mur mitjançant
resines epoxídiques
1ø12c/15cm

2,82

B2

MUR 2

BOCA D'ACCÉS
54 x 54 cm

1,10

Formació de pendents

25

54

Armat superior :
#1ø12c/15cm

20

20

20

Biga de coronament sobre mur existent
B2
B2
Pilar : #120x6
Pilar : #120x6

17

25

+1,00

30

1,52

80

DETALL DE RECOLZAMENT INTERMIG DE LLOSA DE FORMIGÓ

20

5

18

30

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)

30
35

PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

SOLAPAMENTS MÍNIMS
Diàmetre de la barra (mm)
ø8 ø10 ø12 ø16 ø20 ø25
Longitud de solapament (cm) 30 40 45 60 85 135
Nota :
- En cas que la distància entre solapaments sigui inferior a
10 vegades el diàmetre de les barres, la longitud de solapament serà el doble de la indicada.
- En forjats i bigues, els solapaments es realitzaran en els
centres dels vans quan sigui armat superior, o en els recolzaments quan sigui armat inferior.
- En lloses de fonamentació, els solapaments es realitzaran
de manera inversa a l'indicat en el punt anterior.

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

S. TÈCNICA I DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ EXISTENTS :
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
ESCALA :
DATA :

1 / 50 - 1 / 20
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

12

/ 18

UNIÓ DE BIGUES TIPUS 1

UNIÓ DE BIGUES TIPUS 2

ESCALA : 1 / 10

UNIÓ EN BASE DE PILAR

ESCALA : 1 / 10

REFERÈNCIES I SIMBOLOGÍA

ESCALA : 1 / 10

Pilar
#120x6
Biga Secundària
#200x120x6

90º

Biga Secundària
#200x120x6

83

125

Biga Principal
#200x120x6

10

6

a
L[mm] : longitud efectiva del cordó de soldadura
a

83

Barra corrugada
d'ancoratge : ø12
B500S Ys = 1.15

6

a

150

MÈTODE DE REPRESENTACIÓ DE SOLDADURES

157

6

Pilar
#120x6

157

Biga Principal
#200x120x6

6

Biga Principal
#200x120x6

157
131

6

157

6

131

Barra corrugada
d'ancoratge : ø12
B500S Ys = 1.15

a
El cordó de soldadura
que es detalla es troba
al costat de la fletxa.

Placa base :
200x200x10 mm

157
30

6

200

157

140

El cordó de soldadura
que es detalla es troba al
costat oposat de la fletxa.
Il·lustració Símbol

Designació

30

Soldadura en angle

200

Biga Secundària
#200x120x6

L

REFERÈNCIA 3

6
30

2b

Referències:
1: línia de la fletxa
2a: línia de referència (contínua)
2b: línia d'identificació (a traços)
3: símbol de soldadura
4: indicacions complementàries
U: Unió

REFERÈNCIES 1, 2a I 2b
a L

30 60

30

90º
6

U
60 30

90º

3

2a

1

Formigó
HA-30/P/20/IV

140

6

4

30

131

Soldadura a topall en
'V' simple (amb xamfrà)
Soldadura a topall
en bisell simple

Biga Secundària
#200x120x6

Soldadura a topall
en bisell doble

UNIÓ DE BIGUES TIPUS 3

Soldadura a topall en bisell
simple amb taló d'arrel ampli

UNIÓ DE BIGUES TIPUS 4

ESCALA : 1 / 10

Soldadura combinada a topall
en bisell simple i en angle

ESCALA : 1 / 10

Soldadura a topall en biaix
simple amb costat corb
Biga Secundària
#200x120x6

Biga Secundària
#200x120x6

REFERÈNCIA 4
Representació

Descripció
Soldadura realitzada en
tot el perímetre de la peça
Soldadura realitzada en taller
Soldadura realitzada en el
lloc de muntatge

131
6

157

6

157

Biga Principal
#200x120x6

Biga Principal
#200x120x6

6

552

6

157

UNIONS SOLDADES ENTRE PERFILS TUBULARS
NORMA :
CTE DB SE-A : Codi Tècnic de l'Edificació. Seguretat estructural. Acer. Apartat 8.6.
Resistència dels mitjans d'unió. Unions soldades.
90º

90º

MATERIALS :
- Perfils (Material base) : S235.
- Material d'aportació (soldadures) : Les característiques mecàniques dels materials
d'aportació seran en tots els casos superiors a les del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
DISPOSICIONS CONSTRUCTIVES :
1) Cada tub es soldarà en tot el seu perímetre de contacte amb els altres tubs.
2) Es defineix com a angle díedre l'angle mesurat en el pla perpendicular a la línia de
soldadura, format per les tangents a les superfícies externes dels tubs que es solden entre si.
3) Per a angles díedres majors que 100 graus s'ha de realitzar soldadura a topall,
independentment del gruix del tub que es solda.
4) Els tubs de gruix igual o superior a 8 mm es soldaran a topall, excepte en les zones en què
l'angle díedre és agut i pugui realitzar-se correctament la soldadura en angle.

3,20
12

65

12

65

12

65

12

65

12

5) Els tubs de gruix inferior a 8 mm es poden soldar amb cordons de soldadura en angle.
6) En soldadures a topall, l'angle del bisell mínim és de 45 graus.

Biga principal : #200x120x6

7) En els detalls s'indiquen els diferents tipus de cordons necessaris en el perímetre de
soldadura dels tubs.

12

Unió de
bigues
tipus 4

Pilar :
#120x6

Pilar :
#120x6

Unió de
bigues
tipus 3

Unió de
bigues
tipus 4

COMPROVACIONS :
a) Cordons de soldadura a topall amb penetració total :
En aquest cas, no és necessària cap comprovació. La resistència de la unió serà igual
a la de la més feble de les peces unides.
c) Cordons de soldadura en angle :
Es dimensionen amb un valor de gruix de gorja tal que la seva resistència sigui igual a la
menor de les peces que uneix.

Pilar :
#120x6

Pilar :
#120x6

Biga secundària : #200x120x6

Biga secundària : #200x120x6

Biga secundària : #200x120x6

Biga secundària : #200x120x6

Unió de
bigues
tipus 1

87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

Unió de
bigues
tipus 2

Biga secundària : #200x120x6

Biga secundària : #200x120x6

Biga secundària : #200x120x6

Biga secundària : #200x120x6

ACER ESTRUCTURAL
Normativa
Localització

12

Unió de
bigues
tipus 4

11/03629/16

Biga principal #200x120x6

Biga secundària : #200x120x6

6,305

12

Unió de
bigues
tipus 2

Biga secundària : #200x120x6

6,63

20.05.2016

13,295

6

Morter
d'anivellament :
20 mm

Placa base :
200x200x10 mm
3 38

a[mm]: Gruix de gola del cordó de soldadura en
angle, que serà l'alçada major, mesurada perpendilarment a la cara exterior, entre tots els triangles que
es poden inscriure entre les superfícies de les peces
que hagin arribat a la fusió i la superfície exterior de
les soldadures. 8.6.2.a CTE DB SE-A

a

ESCALA : 1 / 10

20

UNIÓ EN CORONAMENT DE PILAR

Pilar :
#120x6

Unió de
bigues
tipus 3

Pilar :
#120x6

Unió de
bigues
tipus 4

ACER EN PLAQUES BASE
Placa base
Barres corrugades

S 275 JR
B 500 S

ACER EN PILARS I BIGUES
Perfils tubulars conformats

Biga principal #200x120x6

EHE 08 - CTE DB SE
Pèrgola

S 235 JR

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)
PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

S. TÈCNICA I DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ EXISTENTS :
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

ESCALA :
DATA :

1 / 50 - 1 / 10
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

13

/ 18

4,80
25

4,30

21

25

25

2,95

-0,08

2,00%

25

NOVA BOCA D'ACCÉS
50 x 50 cm

45

DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ
CAPACITAT : 22 500 LITRES

2,00

3,45

-0,16

PLANTA SOTA RASANT
ESCALA : 1 / 50

SECCIÓ A-A'
ESCALA : 1 / 50

25
4,80

19

4,30

25

10

25

21

25

25

TERRA ORGÀNICA

NOVA BOCA D'ACCÉS
50 x 50 cm

2ø12
e:1ø6c/13cm
2ø12

Capa de compressió
Malla de repartiment
Armadura de moment negatiu
Entrebigat

15

SOLÀRIUM DE
PISCINA INFANTIL
FORJAT UNIDIRECCIONAL

BC1
Connectors : 2ø10 per bigueta
(un a cada costat) L > 36cm

SOLÀRIUM DE
PISCINA INFANTIL

AIGUA

25

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

Impermeabilització
interior del dipòsit
(fons, murs i sostre)

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm

MUR 1
2,00

2,95

Zona massissada
Bigueta

20

MUR 1

45

6

10

20

25

30

-2,50

Armat vertical :
1ø10c/30cm

Armat superior :
#1ø12c/30cm

PLANTA SOBRE RASANT
ESCALA : 1 / 50

Armat inferior :
#1ø12c/30cm

30

FORJAT UNIDIRECCIONAL
EHE 08 - CTE DB SE
Forjat dipòsit

5

20

25

MUR 1

30

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

35

DETALL D'ESTRUCTURA

2ø12
e : 1ø6c/13cm
2ø12

ESCALA : 1 / 20

19

45

BF1

Biga de fonamentació

20.05.2016

11/03629/16

3ø12
30

e : 1ø8c/17cm

15

25

MUR 1

REBLERT DE GRAVA
COMPACTADA

Biga de coronament

70

3ø12

30

20

70

LLOSA DE
FONAMENTACIÓ

e : 1ø8c/17cm

FORMIGÓ DE NETEJA

BC1

6

120

70

120

70

ZONA MASSISSADA

87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

3ø12

FORJAT DE SOSTRE

25

20

70

2ø10(135)

35

5,00 kN/m²
0,30 kN/m²
Zona C-IV
0,04 g
Capa de compressió
Malla de repartiment
Armat de negatius

Entrebigat
Bigueta

MUR 1

2,45 kN/m²
2,50 kN/m²

2,95

3,45

ESTAT DE CÀRREGUES

6

15

NOVA BOCA D'ACCÉS
50 x 50 cm

45

B 500 S
B 500 T

Accions permanents
Pes propi zona alleugerida
Pes propi coberta plana
Accions variables
Sobrecàrrega d'ús
Sobrecàrrega de neu
Acció del vent
Acció del sisme (ab)

SECCIONS TIPUS
ESCALA : 1 / 20

V = 24,70 kN/m M = 9,25 kN·m/m V = 24,70 kN/m

ACER
Barres corrugades
Malles electrosoldades

ZONA MASSISSADA

21

HA-30/B/12/IV

2ø10(135)

MUR 1

25

Formigó
Tipus de formigó

25

4,30

25

20

30
4,80

BF1

10

Pretesada 20 cm
60 x 20 x 20 cm
25 cm (20 + 5)
70 cm
5 cm
ME 20 x 20 ø6

Tipus de bigueta de formigó
Revoltó de formigó vibrat
Cantell total
Intereix
Capa de compressió
Armadura de repartiment

20

3ø12

DEFINICIÓ

20

Normativa
Localització

35

ESCALA : 1 / 50

70

Nota : - M : Moment positiu màxim majorat, expressat en kN·m/m.
- V : Tallant màxim majorat, expressat en kN/m.
- Totes les biguetes disposen d'armadura de moment negatiu.
- Totes les armadures de moment negatiu s'ancoren en l'extrem del forjat mitjançant pota de 15 cm.
- Les biguetes es recolzen en el mur un mínim de 6 cm.
- Totes les biguetes disposen de connectors en els seus extrems, consistents en 2ø10 (un a cada costat de la bigueta)
que s'encasten 10 cm dins l'estrep de la biga de coronament del mur i 15 cm en la zona de massissat del forjat.

FORMIGÓ ESTRUCTURAL
EHE 08 - CTE DB SE
50 anys
General

FORMIGÓ
IV
HA-30/B/20/IV
45 mm
50 mm

4,90

ACCIONS (Coeficients de seguretat)
Accions permanents
Accions variables

1,35
1,50

SEPARADORS (Distància màxima)
Forjats, lloses, sabates, etc.
Graella inferior
Graella superior
Murs
Cada graella
Entre graelles
Bigues
3 separacions per va i a més
Pilars
3 separacions per tram i a més

50ø o 100 cm
50ø o 50 cm
100 cm
100 cm
100 cm

Segons Pla de Control i Decret 59/1994

25
3,45

2,95

MUR 1

2,85

LLOSA DE FONAMENTACIÓ
CANTELL : 30 cm
GRAELLA SUPERIOR : #1ø12c/30
GRAELLA INFERIOR : #1ø12c/30

30 cm
#1ø12c/30cm
#1ø12c/30cm
HA-25/P/20/IIa

ACER
Barres corrugades
Malles electrosoldades

B 500 S
B 500 T

ESTAT DE CÀRREGUES

MUR 1

4,30

25

25

Accions permanents
Pes propi llosa fonamentació
Accions variables
Sobrecàrrega d'ús (aigua)
Acció del vent
Acció del sisme (ab)
Armat inferior :
#1ø12c/30cm

7,50 kN/m²
20,00 kN/m²
Armat superior :
#1ø12c/30cm

30

4,80

FONAMENTS
ESCALA : 1 / 50

TENSIONS SOBRE EL TERRENY
0,10 N/mm²
Tensió admisible
0,125 N/mm²
Tensió màxima admisible
70 000,00 kN/m³
Coeficient de balaste K30
Coeficient de balaste llosa 3,55 x 4,90 m 18 690,00 kN/m³

EMPENTES DEL TERRENY EN MURS
Tipus de terreny
Densitat aparent del terreny
Angle de fregament intern del terreny
Cohesió del terreny
Sobrecàrrega d'ús sobre el reblert

Grava (Reblert)
20,00 KN/m²
35 º
0,00 KN/m²
5,00 KN/m²

100ø o 200 cm

CONTROL DE QUALITAT

DEFINICIÓ

Formigó

ACER
Tipus d'acer
B 500 S
Barres corrugades
B 500 T
Malles electrosoldades
Característiques mecàniques
500 N/mm²
Límit elàstic
EHE 08 article 88
Control d'armadures passives
1,15
Coef. de seguretat del material
Marcat CE
Acer certificat

EHE 08 - CTE DB SE
Fonaments pati

Tipus de formigó

25

22,50 N/mm²
30,00 N/mm²
Estadístic
1,50

LLOSA DE FONAMENTACIÓ
Normativa
Localització
Cantell total
Armat base superior
Armat base inferior

35

Blana
6 - 9 (±1) cm
Vibrat mecànic

35

MUR 1

35

CEM II/A-V 42,5R
Grava calcària
20 / 4 mm
EHE 08 artícle 27
325 kg/m³
0,50
Autorització DF

4,20

35

3,55

Determinacions prèvies
Classe d'exposició
Tipus de formigó
Nominal
Recobriment
Fonaments
Components
Ciment
Àrid
Mida àrid (màxim / mínim)
Aigua
Dosificació
Mínim contingut de ciment
Màxima relació aigua / ciment
Additius
Docilitat
Consistència
Assentament en con d'Abrams
Compactació
Resistència característica
Als 7 dies
Als 28 dies
Nivell de control de qualitat
Coef. de seguretat del material

MUR 1

Normativa
Vida útil
Localització

Nota : Les dades dels plànols només fan referència
als elements continguts en el present plànol.

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)
SOLAPAMENTS MÍNIMS
ø8 ø10 ø12 ø16 ø20 ø25
Diàmetre de la barra (mm)
Longitud de solapament (cm) 30 40 45 60 85 135
Nota : - En cas que la distància entre solapaments sigui
inferior a 10 vegades el diàmetre de les barres, la
longitud de solapament serà el doble de la
indicada.
- En forjats i bigues, els solapaments es realitzaran
en els centres dels vans quan sigui armat superior,
o en els recolzaments quan sigui armat inferior.
- En lloses de fonamentació, els solapaments es
realitzaran de manera inversa a l'indicat en el
punt anterior.

PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

NOU DIPÒSIT DE COMPENSACIÓ :
PLANTA, SECCIONS I ESTRUCTURA

ESCALA :
DATA :

1 / 50 - 1 / 20
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

14

/ 18

A'
1'

1
20,45
4,70

30

4,70

30

4,70

30

4,85

30

30

2'

+1,69

+1,62

+1,69

+1,62

2,70

2,10

2,45

2,40

60

3

-1,25 m

-1,20

-1,25
5

-1,25

ESTAT ACTUAL : SECCIÓ A-A'

ESCALA : 1 / 50

1'

1

+1,69

20,45

15

4,85

15

1,90

2,85

1,00

15

4,85

2,95

1,90

15

2,40

2,85

30

2'

15

7,60

-1,25

-1,25

-1,25

-1,25

-1,20

-1,20

-1,20

-1,20

2,00%
-1,20

-1,25

-1,25

5

-1,28

2,07%
-1,20

SALA TÈCNICA 2
SU : 6,82 m²

MAGATZEM 1
SU : 13,80 m²

2,85

MAGATZEM 2
SU : 13,80 m²

2,85

3,00

5,08%

2,45

15

3

3,10

+1,62

2,40

1,90

+1,69

+1,62

15 30

1,40

ESCALA : 1 / 50

ESTAT ACTUAL : PLANTA SEMISOTERRADA

A'

30

PROPOSTA : SECCIÓ A-A'

ESCALA : 1 / 50

2

A

3'

SALA TÈCNICA 1
SU : 21,59 m²

6,10%

ESTAT ACTUAL : ALÇAT 3-3'

-1,20

PROPOSTA : ALÇAT 3-3'

ESCALA : 1 / 50

2

A

3'

ESCALA : 1 / 50

PROPOSTA : PLANTA
ESCALA : 1 / 50

SC : 61,45 m²

2,45

2,40

+0,80

2,45

5

-1,25

PROPOSTA
: ALÇAT 2-2'
20.05.2016
11/03629/16

ESTAT ACTUAL : ALÇAT 2-2'

ESCALA : 1 / 50

ESCALA : 1 / 50

87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

ESTAT ACTUAL : ALÇAT 1-1'

FORMIGÓ ESTRUCTURAL

ESCALA : 1 / 50

Normativa
Vida útil
Localització

EHE 08 - CTE DB SE
50 anys
Fonaments

FORMIGÓ

5

PROPOSTA : ALÇAT 1-1'
ESCALA : 1 / 50

20,45

B1

4,85

30

B1

Pilar existent

SOLERA
CANTELL : 15 cm
ARMAT : #1ø6c/15cm
BASE : Capa de graves de 20 cm
sobre làmina de polietilè

40

B1
Pilar existent

Desguàs :
Canonada PVC ø50mm

Mur de contenció existent

PROPOSTA : FONAMENTS
ESCALA : 1 / 50

30

Pilar existent

CEM II/A-V 42,5R
Grava calcària
20 / 4 mm
EHE 08 artícle 27

Armat :
#1ø6c/15cm

Solera de
formigó armat
-1,20

-1,25

15

325 kg/m³
0,50
Autorització DF

REBLERT DE GRAVA
EXISTENT COMPACTADA
Mur de contenció
existent de
formigó armat

Plàstica
3 - 5 (±1) cm
Vibrat normal

2ø12

PROPOSTA : DETALL DE SOLERA
ESCALA : 1 / 20

B1

e : 1ø6c/20cm

40

2ø12
Biga de
fonamentació
de formigó armat

22,50 N/mm²
30,00 N/mm²
Estadístic
1,50

ACER
Tipus d'acer
Barres corrugades
B 500 S
Malles electrosoldades
Característiques mecàniques
Límit elàstic
500 N/mm²
Control d'armadures passives
EHE 08 article 88
Coef. de seguretat del material
1,15
Acer certificat
Marcat CE

ACCIONS (Coeficients de seguretat)
Accions permanents
Accions variables

1,35
1,50

SEPARADORS (Distància màxima)
B1

B1

B1

B1

2,70

2,60

4,70

30

Pilar existent

7,23

40

→ 2% →
Cap a pou
absorbent
existent

30

40

B1
Pilar existent

3,00

4,70

30

2,15

40

B1

4,70

30

4,60

40

B1

4,48

40

Mur de tancament

Junt de dilatació
d'EPS d'1 cm
de gruix

40

2,10

2,10
5

5

5

2,10

1,90

15

25

1,90

IV
HA-30/P/20/IV
50 mm

Forjats, lloses, sabates, etc.
Graella inferior
Graella superior
Murs
Cada graella
Entre graelles
Bigues
3 separacions per va i a més
Pilars
3 separacions per tram i a més

50ø o 100 cm
50ø o 50 cm
100 cm
100 cm
100 cm

SOLERA
Normativa
Localització

EHE 08 - CTE DB SE
Fonaments

DEFINICIÓ
Cantell total
Armat base inferior

15 cm
#1ø6c/15cm

Formigó
Tipus de formigó

HA-30/P/20/IV

ACER
Barres corrugades
Malles electrosoldades

ESTAT DE CÀRREGUES
Accions permanents
Pes propi solera
Pes propi paviment
Accions variables
Sobrecàrrega d'ús
Acció del vent
Acció del sisme (ab)

TENSIONS SOBRE EL TERRENY
Tensió admisible
Tensió màxima admisible

0,10 N/mm²
0,125 N/mm²

SOLAPAMENTS MÍNIMS

B 500 T

3,75 kN/m²
1,00 kN/m²
2,00 kN/m²
Armat : #1ø6c/15cm

Diàmetre de la barra (mm)
ø8 ø10 ø12 ø16 ø20 ø25
Longitud de solapament (cm) 30 40 45 60 85 135
Nota : - En cas que la distància entre solapaments sigui
inferior a 10 vegades el diàmetre de les barres, la
longitud de solapament serà el doble de la
indicada.
- En forjats i bigues, els solapaments es realitzaran
en els centres dels vans quan sigui armat superior,
o en els recolzaments quan sigui armat inferior.
- En lloses de fonamentació, els solapaments es
realitzaran de manera inversa a l'indicat en el
punt anterior.

100ø o 200 cm

CONTROL DE QUALITAT
Segons Pla de Control i Decret 59/1994

15

1,00

2,10

2,45

1,90

Determinacions prèvies
Classe d'exposició
Tipus de formigó
Recobriment
Nominal
Fonaments
Components
Ciment
Àrid
Mida àrid (màxim / mínim)
Aigua
Dosificació
Mínim contingut de ciment
Màxima relació aigua / ciment
Additius
Docilitat
Consistència
Assentament en con d'Abrams
Compactació
Resistència característica
Als 7 dies
Als 28 dies
Nivell de control de qualitat
Coef. de seguretat del material

Nota : Les dades dels quadres només fan referència
als elements continguts en el present plànol.

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)
PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

NOUS MAGATZEMS I SALES TÈCNIQUES :
PLANTES, ALÇATS, SECCIONS I DETALLS
ESCALA :
DATA :

1 / 50 - 1 / 20
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

15

/ 18

80

11,62

SABATA

25

MUR DE CONTECIÓ DE VIA PÚBLICA
CARRETERA

ESTRUCTURA

MUR DE CONTENCIÓ I
TANCAMENT EXISTENT

7

DE

CALICANT

ESCALA : 1 / 50

11,62

7

25

CA
PRO IXA DE
TE
I ME CCIÓ
SURA
MUR
DE T
A
EXIST NCAMEN
ENT
T

CARRETERA

PLANTA

DE

CALICANT

ESCALA : 1 / 50

11,52
1,40

1,40

1,40

1,40

1,54

NOVA TANCA DE TUBS D'ACER #80x40

1,54

1,40

Tub d'acer
#80x40

Tub d'acer
#80x40

Junt de
dilatació

1,40

Tub d'acer
#80x40

TANCA D'ENTRAMAT
METÀL·LIC EXISTENT

1,75

10

+0,63

COTA DE REBLERT
ZONA SOLÀRIUM

-0,16

COTA DE BASE DEL
MUR DE CONTENCIÓ

-1,16

COTA DE FONAMENTACIÓ

NOU MUR DE
FORMIGÓ ARMAT

Tub d'acer
#80x40

Tub d'acer
#80x40

MUR DE
TANCAMENT
EXISTENT

1,00

COTA MÀXIMA
DE LA VIA PÚBLICA

CAIXA GENERAL
DE PROTECCIÓ I
MESURA
56

+1,08

15 30 10

COTA DE CORONAMENT
DEL MUR DE CONTENCIÓ

33

MUR
EXISTENT

-1,71

ALÇAT

ESCALA : 1 / 50

20.05.2016

11/03629/16

87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

30

+1,08

FORMIGÓ ESTRUCTURAL
Normativa
Vida útil
Localització

+0,78

EHE 08 - CTE DB SE
50 anys
Fonament i mur

+0,63

FORMIGÓ
Armat vertical interior :
1ø10c/20cm

IIa
HA-25/P/20/IIa
30 mm
50 mm

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm

CEM II/A-V 42,5R
Grava calcària
20 / 4 mm
EHE 08 artícle 27

1,938

-0,16

TERRA ORGÀNICA

275 kg/m³
0,60
Autorització DF

-0,55

Plàstica
3 a 5 (±1) cm
Vibrat normal

35

TERRES PRÒPIES
COMPACTADES
-1,16

18,75 N/mm²
25,00 N/mm²
Estadístic
1,50

Armat vertical :
1ø10c/20cm
35

SABATA DE
FONAMENTACIÓ

15

Determinacions prèvies
Classe d'exposició
Tipus de formigó
Nominal
Recobriment
Fonaments
Components
Ciment
Àrid
Mida àrid (màxim / mínim)
Aigua
Dosificació
Mínim contingut de ciment
Màxima relació aigua / ciment
Additius
Docilitat
Consistència
Assentament en con d'Abrams
Compactació
Resistència característica
Als 7 dies
Als 28 dies
Nivell de control de qualitat
Coef. de seguretat del material

ACER
Tipus d'acer
Barres corrugades
B 500 S
Malles electrosoldades
Característiques mecàniques
Límit elàstic
500 N/mm²
Control d'armadures passives
EHE 08 article 88
Coef. de seguretat del material
1,15
Acer certificat
Marcat CE

10ø12

30
30

80

25

1,05

ACCIONS (Coeficients de seguretat)
Accions permanents
Accions variables

1ø12c/30

TERRENY NATURAL
COMPACTAT

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)

SECCIÓ CONSTRUCTIVA

1,35
1,50

PROJECTE

ESCALA : 1 / 20

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

SEPARADORS (Distància màxima)
Forjats, lloses, sabates, etc.
Graella inferior
Graella superior
Murs
Cada graella
Entre graelles
Bigues
3 separacions per va i a més
Pilars
3 separacions per tram i a més

50ø o 100 cm
50ø o 50 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100ø o 200 cm

CONTROL DE QUALITAT
Segons Pla de Control i Decret 59/1994

TENSIONS SOBRE EL TERRENY
Tensió admisible
Tensió màxima admisible

0,10 N/mm²
0,125 N/mm²

EMPENTES DEL TERRENY EN MURS
Tipus de terreny
Densitat aparent del terreny
Angle de fregament intern del terreny
Cohesió del terreny
Sobrecàrrega d'ús sobre el reblert

Grava (Reblert)
20,00 KN/m²
35 º
0,00 KN/m²
10,00 KN/m²

SOLAPAMENTS MÍNIMS
Diàmetre de la barra (mm)
ø8 ø10 ø12 ø16 ø20 ø25
Longitud de solapament (cm) 30 40 45 60 85 135
Nota : - En cas que la distància entre solapaments sigui
inferior a 10 vegades el diàmetre de les barres, la
longitud de solapament serà el doble de la
indicada.

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL
Nota : Les dades dels quadres només fan referència
als elements continguts en el present plànol.

MUR DE CONTENCIÓ DE VIA PÚBLICA
ESCALA :
DATA :

1 / 50 - 1 / 20
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

16

/ 18

4,20

14,66

MU
R
A D EXISTE
EM
OLI NT
R

25

95

50

NOU MUR DE FORMIGÓ ARMAT

PLANTA

ESCALA : 1 / 50

25

14,755

14,66

NOU MUR DE CONTENCIÓ DEL SOLÀRIUM : PLANTA DETALL TANCAMENT

ESCALA : 1 / 50

14,74
1,40

1,40

1,40

1,54

Tub d'acer
#80x40

1,54

1,54

1,54

Junt de
dilatació

NOVA TANCA DE TUBS D'ACER #80x40

1,40

Tub d'acer
#80x40

1,40

14

1,40

Tub d'acer
#80x40

Tub d'acer
#80x40

10
1,10

Tub d'acer
#80x40

10

±0,00 COTA DE CORONAMENT
DEL MUR DE CONTENCIÓ
-0,21

Tub d'acer
#80x40

1,95
45

75
15

1,90

75

COTA DE REBLERT
ZONA SOLÀRIUM

-1,25 COTA DEL TERRENY
DEL CAMP DE FUTBOL

5

1,90

-1,90

COTA DE BASE DEL
MUR DE CONTENCIÓ

35

-2,25

COTA DE FONAMENTACIÓ

ALÇAT

ESCALA : 1 / 50

1,20

20.05.2016

FORMIGÓ ESTRUCTURAL
Normativa
Vida útil
Localització

11/03629/16

87E094AFF99E35F88EBCF07F73559C03BC0FB329

±0,00

EHE 08 - CTE DB SE
50 anys
Fonament i mur

FORMIGÓ
TERRA
ORGÀNICA

IIa
HA-25/P/20/IIa
30 mm
50 mm

TERRA
ORGÀNICA

CEM II/A-V 42,5R
Grava calcària
20 / 4 mm
EHE 08 artícle 27

-0,55

Armat vertical :
1ø10c/15cm

275 kg/m³
0,60
Autorització DF

1,90

Armat horitzontal :
1ø12c/25cm
-1,25

TERRES PRÒPIES
COMPACTADES

TERRES PRÒPIES
COMPACTADES

Plàstica
3 a 5 (±1) cm
Vibrat normal

30

3ø12

80
18,75 N/mm²
25,00 N/mm²
Estadístic
1,50

-1,90

-1,90
30

35

30

10

ACER
Tipus d'acer
Barres corrugades
B 500 S
Malles electrosoldades
Característiques mecàniques
Límit elàstic
500 N/mm²
Control d'armadures passives
EHE 08 article 88
Coef. de seguretat del material
1,15
Acer certificat
Marcat CE

TERRENY NATURAL
COMPACTAT
50

5ø12

1ø12c/30cm

50

SECCIÓ CONSTRUCTIVA
ESCALA : 1 / 20

1,35
1,50

SEPARADORS (Distància màxima)
Forjats, lloses, sabates, etc.
Graella inferior
Graella superior
Murs
Cada graella
Entre graelles
Bigues
3 separacions per va i a més
Pilars
3 separacions per tram i a més

25

-2,25

1,25

ACCIONS (Coeficients de seguretat)
Accions permanents
Accions variables

1ø12c/30cm

10

Determinacions prèvies
Classe d'exposició
Tipus de formigó
Nominal
Recobriment
Fonaments
Components
Ciment
Àrid
Mida àrid (màxim / mínim)
Aigua
Dosificació
Mínim contingut de ciment
Màxima relació aigua / ciment
Additius
Docilitat
Consistència
Assentament en con d'Abrams
Compactació
Resistència característica
Als 7 dies
Als 28 dies
Nivell de control de qualitat
Coef. de seguretat del material

50ø o 100 cm
50ø o 50 cm
100 cm
100 cm
100 cm
100ø o 200 cm

CONTROL DE QUALITAT
Segons Pla de Control i Decret 59/1994

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)
PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TENSIONS SOBRE EL TERRENY
Tensió admisible
Tensió màxima admisible

0,10 N/mm²
0,125 N/mm²

EMPENTES DEL TERRENY EN MURS
Tipus de terreny
Densitat aparent del terreny
Angle de fregament intern del terreny
Cohesió del terreny
Sobrecàrrega d'ús sobre el reblert

Grava (Reblert)
20,00 KN/m²
35 º
0,00 KN/m²
5,00 KN/m²

SOLAPAMENTS MÍNIMS
ø8 ø10 ø12 ø16 ø20 ø25
Diàmetre de la barra (mm)
Longitud de solapament (cm) 30 40 45 60 85 135
Nota : - En cas que la distància entre solapaments sigui
inferior a 10 vegades el diàmetre de les barres, la
longitud de solapament serà el doble de la
indicada.
Nota : Les dades dels quadres només fan referència
als elements continguts en el present plànol.

TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

MUR DE CONTENCIÓ DE SOLÀRIUM
ESCALA :
DATA :

1 / 50 - 1 / 20
6 DE MAIG DE 2016

NÚMERO
DE PLÀNOL :

17

/ 18

90

90

90

90

1,92

ACABAT :

15

15

15

Porta d'accés a s. tècnica existent
A
1
Porta acústica de dues fulles
practicables, amb apertura cap
a l'interior, formada per dues xapes
d'acer, amb aïllant multicapa
absorbent acústic (44dBA)
Lacat en color a escollir

PORTA

UBICACIÓ :
TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL :

ACABAT :

Porta d'accés a nova s. tècnica 1
B
1
Porta acústica de dues fulles
practicables, amb apertura cap
a l'exterior, formada per dues xapes
d'acer, amb aïllant multicapa
absorbent acústic (44dBA)
Lacat en color a escollir

90

2,05

2,05

2,05

PORTA

UBICACIÓ :
TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL :

90

90

PORTA

PORTA

UBICACIÓ :
TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL :

UBICACIÓ : Porta d'accés a nova
s. tècnica 2
TIPUS :
C
UNITATS :
1
MATERIAL : Porta de pas d'acer
galvanitzat d'una fulla,
amb apertura cap
a l'exterior
ACABAT :
Lacat en color a escollir

ACABAT :

Porta d'accés a nou magatzem
D
2
Porta de pas d'acer
galvanitzat de dues fulles
practicables, amb apertura
cap a l'exterior
Lacat en color a escollir

11,52
1,40

1,54

1,40

1,40

1,40

1,40

Junt de
dilatació

1,54

Tub d'acer
#80x40

1,40
5,40

6 55 3

Tub d'acer
#80x40

Tub d'acer
#80x40

3 55 6

5

10

Tub d'acer
#80x40

2,50

1,75

20

10

Tub d'acer
#80x40

TANCA

UBICACIÓ :
TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL :
ACABAT :
REBUT :

Tanca sobre mur de contenció de via pública
G
1
Reixa de tub d'acer conformat, amb unions soldades
2 mans d'emprimació (55+55 microns) + 2 mans d'esmalt de dos components (40+40 microns)
Encastada en mur

TANCAMENT

UBICACIÓ :
TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL :
ACABAT :
REBUT :

Tancament adosat a tram d'escala a demolir
J
1
Tancament de parcel·la de panell de malla electrosoldada
amb bastidor i pals de tub d'acer galvanitzat
Galvanitzat
Encastat en dau de formigó

14,74
1,40

1,40

1,40

1,54

1,54

1,54

1,54

Junt de
dilatació

Tub d'acer
#80x40

Tub d'acer
#80x40

1,40

1,40

1,40

14

Tub d'acer
#80x40

4 4

Tub d'acer
#80x40

92

4 4

10
1,105
95

10

1,10

Tub d'acer
#80x40

Tub d'acer
#80x40

TANCA

UBICACIÓ :
TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL :
ACABAT :
REBUT :

Tanca sobre mur de contenció de sòlarium
H
1
Reixa de tub d'acer conformat, amb unions soldades
2 mans d'emprimació (55+55 microns) + 2 mans d'esmalt de dos components (40+40 microns)
Encastada en mur

20.05.2016

11/03629/16

EBC47F77B69F667FEB774FCB197C438C8CA91211

4

1,72

76

4

4

72

4

4

1,005
95

235
1,055
10

90

1,055
10

PORTA REIXADA

10

40 10

1,10

1,31

10

235

1,31

8

1,27

48

8

6

4

1,34

1,04

8

PORTA REIXADA

UBICACIÓ : Accés a talús en zona camp
de futbol
E
TIPUS :
1
UNITATS :
MATERIAL : Porta reixada de tub d'acer
conformat, amb unions soldades
2 mans d'emprimació (55+55
ACABAT :
microns)+ 2 mans d'esmalt de
dos components (40+40 microns)
Encastada en mur
REBUT :

BARANA

UBICACIÓ :
TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL :
ACABAT :
REBUT :

Escala en nou pati d'accés
I
1 (3 TRAMS)
Barana de tub d'acer conformat, amb unions soldades
2 mans d'emprimació (55+55 microns) + 2 mans d'esmalt de dos components (40+40 microns)
Encastada a llosa d'escala

UBICACIÓ :
TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL :
ACABAT :
REBUT :

Accés a nou pati d'accés
F
1
Porta reixada de tub d'acer
conformat, amb unions soldades
2 mans d'emprimació (55+55 microns)
+ 2 mans d'esmalt de dos
components (40+40 microns)
Encastada en mur

L

J
C B
D D

2,60

E

H

1,70

705

G F

Ø 43 mm
Ø 43 mm

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ (OBRA CIVIL)

805

805

1,20

BARANA

UBICACIÓ :
TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL :
ACABAT :
REBUT :

Nova escala d'accés a solàrium
L
4
Barana d'acer inoxidable AISI-304
Brillant
Ancoratges amb mecanisme amb
connexió equipotencial

I

25

25

25

K

A

2,10

BARANA

UBICACIÓ :
TIPUS :
UNITATS :
MATERIAL :
ACABAT :
REBUT :

25

PROJECTE

REFORMA DE PISCINA MUNICIPAL
TIPUS D'OBRA :
ADREÇA :
MUNICIPI :
EXPEDIENT :

REFORMA I AMPLIACIÓ (OBRA CIVIL)
CARRER DE JAUME LLINÀS 1
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
1564

PROMOTOR

Nova escala d'obra d'accés a piscina polivalent
K
2
Barana d'acer inoxidable AISI-316
Brillant
Ancoratges amb mecanisme amb
connexió d'equipotencial

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
ARQUITECTE

LLORENÇ ARTIGUES OLIVER
ADREÇA :
MUNICIPI :
CONTACTE :

CARRER MARE DE DÉU TROBADA 41
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR - 07530 ILLES BALEARS
971 83 84 72 - 647 82 74 14 - llartigues@coaib.es

PLÀNOL

TANCAMENTS METÀL·LICS I SERRALLERIA
ESCALA :
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