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1. TITULAR  

El titular i sol·licitant és L’ AJUNTAMENT DE MANRESA , CIF P-0811200-E amb domicili 
social a la plaça Major, núm. 1, 08241 – MANRESA (Barcelona). T 93 878 23 00  

2. TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE.  

El tècnic redactor del projecte és Martí Just i Calderer, Enginyer Tècnic de Mines i 
Enginyer Tècnic Industrial amb n. de col·legiat 20.048 del COL·LEGI D'ENGINYERS 
GRADUATS I D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE MANRESA , i amb domicili 
professional al carrer Àngel Guimerà, n. 3 2n-1a de Manresa. 

S.A. DE INGENIERÍA LARIX 

C/ÀNGEL GUIMERÀ 3, 2n – MANRESA C.I.F A-08.446.361  
TEL. 93. 872 55.97 - FAX 93. 875 17 06 – Email : larix@larix.es 

 

3. ANTECEDENTS. 

S.A. d’enginyeria Larix va rebre l’encàrrec per la redacció del projecte de retirada i nova 
estructura per les antenes de la Torre Santa Caterina. 

L’objectiu consisteix en dissenyar una estructura interior a la Torre de Santa Caterina, 
que tingui capacitat de desvincular totes les antenes i instal·lacions de l’estructura 
de pedra de la Torre, amb un accés a partir d’una escala i una estructura particular per 
suportar els tensors actuals del màstil de la bandera. 

L’encàrrec final ha estat dissenyar una estructura metàl·lica amb l’objectiu inicial i que 
també serveixi de mirador, alhora s’ha incorporat la restauració de la torre Santa 
Caterina.  

mailto:larix@larix.es
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4. OBJECTE DEL PROJECTE.  

El present projecte executiu té per objecte definir les obres de retirada de les estructures, 
les instal·lacions vinculades a la pròpia estructura de la torre, la construcció d’un mirador i 
la restauració de la torre Santa Caterina, així com el seu termini d’execució i el 
pressupost de les obres, per procedir a una licitació.  

5. DESCRIPCIÓ ACTUAL 

5.1. SITUACIÓ 

La torre Santa Caterina se situa al Turó de Santa Caterina, a 400 m del Km 0,9 de la 
carretera Manresa-Igualada. 

 
Fig 1. Ortofoto (font  ICC) 

La referència cadastral és 08112A015000570000QY. Illa/Pol. 015, parcel·la 00057, de 
titularitat pública. 
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5.2. REGULACIÓ VIGENT 

El Pla d’ordenació Urbanística Municipal de Manresa, (text refós del Pla d’ordenació 
urbanística municipal aprovat per Ple de l’Ajuntament de Manresa el 21 de setembre de 
2017) classifica el sòl de l’àmbit com a sòl no urbanitzable, amb qualificació de D.1c - 
Sistema d'espais lliures. Parc territorial Parc paisatgístic de balços i costers. 

 

Fig 2. Ordenació Sòl no urbanitzable. POUM Manresa 

L’art.130. Condicions d’ús i ordenació, de la subsecció 3 Parc paisatgístic de Balços i 
Costers, estableix el següent: 

“1. Els parcs paisatgístics de balços i costers s’ordenaran mantenint el caràcter 
rural del seu entorn i preservant les masses forestals existents. 

 2. Només s’admeten aquells usos o activitats que no malmetin els seus valors 
paisatgístics i mediambientals.  
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3. No s'admet cap tipus d'edificació excepte instal·lacions accessòries de caràcter 
puntual, que caldrà preveure enterrades i integrades en els fronts definits per les 
feixes agrícoles.  

...” 

El projecte preveu la restauració de la torre de Santa Caterina i la construcció d’un 
mirador interior que permeti alhora desvincular les antenes i instal·lacions actuals de 
l’estructura de pedra original. 

Es tracten d’actuacions i usos que  no malmeten els valors paisatgístics i mediambientals, 
doncs precisament amb aquests es pretén revaloritzar aquest bé. 
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5.2.1.  BÉ ARQUITECTÒNIC 

La Torre de Santa Caterina està catalogada com a Monument Històric declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional (BCIN); es tracta d’un element de defensa, dins el decret de 
22 d’abril de 1949 ( sobre “protección de los castillos españoles”). 

El Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, 
arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa, identifica aquest bé 
arquitectònic a la seva fitxa M004-Torre de santa Caterina, junt a un entorn de protecció. 

 

Fig 3. Localització i fotografia de la torre ( font : Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, 
arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa ) 
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En relació a la seva catalogació el mateix Pla especial  estableix el següent: 

• “Elements  

o Es protegeix el bé en la seva totalitat. 

• Entorn protecció  

o Es protegeix tot l'àmbit d'acord amb el que consta en l'expedient de 
declaració de BCIN i, en especial els valors paisatgístics que 
disposa el bé. Com una de les fites de la ciutat, amb una 
privilegiada panoràmica sobre el nucli urbà, cal redactar un projecte 
d'acondicionament de l'entorn que comporti millores en 
l'accessibilitat, documentació didàctica i major rellevància com a 
element patrimonial referenciador de la imatge de Manresa. La 
delimitació de l’entorn que apareix grafiada és provisional i resta 
subjecte al tractament que pugui determinar el Departament de 
Cultura. 

• Raons d'incorporació al catàleg 

o  Queda justificat el mateniment del bé en el catàleg donada la seva 
importància històrica, artística, monumental i paisatgística. Caldrà 
procedir a la seva senyalització. Presidint el Turó de Santa 
Caterina, constitueix un únic exemple de l'arquitectura militar de 
comencament del XIX a la població. Cal valorar les seves 
possibilitats com a centre escènic d'un lloc d'esbarjo. Fita visual.” 

En Relació a la regulació de les intervencions el mateix Pla especial estableix que: 

“Qualsevol intervenció o actuació proposada estarà gestionada exclusivament pel 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació (LPCC 9/1993)” 
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La llei 9/1993,de 30 de setembre, del patrimoni cultural català , té com objecte la 
protecció, la conservació, l’acreixement, la investigació, la difusió i el foment del patrimoni 
cultural català. 

En el seu capítol II , règim de protecció dels béns immobles, estableix entre d’altres 
aspectes relatius a l’autorització d’obres i criteris d’intervenció. 

En el present projecte s’incorpora com a annex, el projecte d’excavació, restauració i 
conservació de la torre Santa Caterina, realitzat per Catarqueòlegs S.L., en data de 
setembre de 2021, amb l’Ajuntament de Manresa com a promotor. S’incorpora en el 
mateix projecte una descripció de l’estat actual de la torre. A part, al mateix Pla Especial 
urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, 
geològic i paisatgístic de Manresa, ( fitxa M004 i Q011), es descriu el bé , el seu valor 
històric i el seu estat actual de conservació. 

Els criteris d’intervenció principals en el present projecte són: 

• La restauració i consolidació de l’edificació original, respectant els valors 
que van motivar la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN). 

• La desvinculació de les instal·lacions de l’estructura de la torre, mitjançant 
la construcció d’un element interior independent  que a la vegada serveixi 
de mirador.  
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5.2.2. BÉ ARQUEOLÒGIC 

El Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni històric, arquitectònic, 
arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa, inclou com a 
catalogació proposada la pròpia Torre i part de l’entorn dins el patrimoni arqueològic , en 
concret  amb la classificació  de zona expectativa arqueològica, i categoria  de Bé de 
Protecció Urbanística (BPU), segons la fitxa Q011 –Torre Santa Caterina del mateix Pla. 

 

 

Fig 4. Localització i ortofoto de l’àmbit de la torre ( font : Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni 
històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic i paisatgístic de Manresa ) 
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En relació a la seva catalogació el mateix Pla especial  estableix el següent: 

• “Element/Conjunt  

o La torre ja està protegida com a BCIN, ja que es tracta d'un element 
de defensa, dins del Decret de 22/04/1949, BOE 05/05/1949. 
(Veure fitxa M004 del catàleg de béns arquitectònics) 

• Entorn protecció  

o Es protegeix l'entorn de la torre de Santa Caterina tal i com es 
mostra en la informació gràfica d'aquesta fitxa. 

• Raons d'incorporació al catàleg  

o Aquesta zona estratègica contenia elements associats a la torre i, 
per tant, el subsòl és succeptible de contenir restes arqueològiques. 

En Relació a la regulació de les intervencions el mateix Pla especial estableix el següent: 

• Exterior  

o Les restes materials possibles al igual que els elements immobles 
de caràcter arqueològic s'han de sotmetre a la llei 9/1993, de 30 de 
setembre, del Patrimoni Cultural Català i al Decret 78/2002, de 5 de 
març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic de la Generalitat de Catalunya 

• Entorn de protecció  

o S'ha de protegir 25 metres en sentit oest i 10 metres en sentit est 
referenciats en la torre com a punt central, formant una el·lipse 

• Regulació de les intervencions  

o Qualsevol intervenció que es dugui a terme en una zona 
d'espectativa arqueològica com aquesta queda regulada segons el 
Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del 
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patrimoni arqueològic i paleontològic de la Generalitat de Catalunya 
i ha d'anar acompanyada d'un estudi documental previ i un 
seguiment per part d'un tècnic arqueòleg, que en proposi la 
viabilitat d'aquesta intervenció 

• Usos permesos  

o Els que determina el Pla General de Manresa”. 

La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català, dedica el capítol IV del 
títol II a regular específicament la protecció del patrimoni arqueològic. El Decret 78/2002, 
de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic té per 
objecte establir el desplegament reglamentari de la regulació legal esmentada. 

En el present projecte s’incorpora com a annex, el projecte d’excavació, restauració i 
conservació de la torre Santa Caterina, realitzat per Catarqueòlegs S.L., en data de 
setembre de 2021, en el qual es descriuen els criteris establerts pel compliment  
normatiu. 
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6. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

Les actuacions principals són: 

• La restauració i consolidació de la Torre Santa Caterina 

• La desvinculació de les instal·lacions de l’estructura original de la torre, per 
la qual cosa : 

o Es retira tots els elements directament vinculats als murs de la 
torre, tal i com, instal·lacions, estructures auxiliars, quadres 
elèctrics, antenes de telecomunicacions, màstil interior per suport 
de la bandera, etc. 

o es construeix una plataforma circular totalment exempta dels murs 
de la torre, amb escala d’accés, per desvincular tots aquests 
elements dels murs de la torre. Tots aquests elements, tal com els 
quadres elèctrics i de telecomunicacions, antenes de 
telecomunicacions i el màstil central de la bandera, aniran vinculats 
a aquesta nova estructura, que al mateix temps servirà com a 
mirador. 
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6.1. DESCRIPCIÓ PER LA RESTAURACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE LA TORRE 

A continuació es detallen les actuacions referides a les excavacions, restauració i 
conservació de la Torre Santa Caterina de Manresa que s’inclouen al “projecte 
d’excavació, restauració i conservació de la torre Santa Caterina, realitzat per 
Catarqueòlegs S.L., en data de setembre de 2021, amb l’Ajuntament de Manresa com a 
promotor, i que s’inclou a¡com a annex del present projecte. 

Els autors de la proposta s’identifiquen com a: 

•  Alba Morell Hom, conservadora-restauradora de patrimoni  

•  Jordi Morera Camprubí, arqueòleg 

6.1.1.  INTRODUCCIÓ 

L’actuació té com a objectiu l’excavació i la restauració de la Torre Santa Caterina de 
Manresa. Pel que fa a la restauració se centra amb l’estudi de totes les patologies que 
mostra la torre. L’objectiu és realitzar un estudi detallat de totes les patologies i 
alteracions que mostra el bé immoble per tal de realitzar una restauració i conservació. 

Degut a que mai s’ha realitzat cap intervenció de restauració generalitzada, les patologies 
són abundants, i afecten directament a tots els elements que formen part de l’estructura. 

També es realitza una proposta de restauració i consolidació de totes aquelles 
estructures que han patit certes alteracions, tant mediambientals com biològiques o 
antropogèniques. Amb aquestes actuacions es pretén garantir l’estabilitat del conjunt així 
com la seva perdurabilitat. També es cerca obtenir una millora tant del discurs expositiu 
del monument com de la comprensió pels visitants. 

Els únics treballs efectuats a la torre Santa Caterina han estat la instal·lació de diferents 
antenes i instal·lacions de cablejat elèctric a dins i a fora del bé. 
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Fig 5. Estat actual de la torre Santa Caterina 

L’estat de conservació és bo, es conserven gran part dels elements constructius originals, 
a excepció de la zona interna de la torre que mostra pèrdues de suport puntuals. El 
morter original que lliga aquests elements també es mostra en bon estat de conservació. 
Aquest morter de calç està compost per un tipus d’àrid molt gruixut juntament amb 
falques formades per còdols de riu inserides entre les juntes dels carreus. 
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Fig 6. Detall de l’estat de conservació del morter original 

Atesa l’obra que es projecta a l’interior, amb la instal·lació d’una estructura autoportant de 
la plataforma mirador i suport d’antenes que s’haurà d’ancorar a la part central interior i 
suposarà la remoció de terres, s’ha previst procedir a l’excavació arqueològica de tot 
l’interior de la torre i es preveu l‘exhumació de tots els sediments antròpics de l’interior, 
amb l’objectiu de conèixer el funcionament i distribució que hi havia. 
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6.1.2. RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DE LA TORRE 

6.1.2.1. CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

Totes les intervencions estaran enfocades a estabilitzar l’estructura i la seva museïtzació, 
tenint en compte com a criteris bàsics: la mínima intervenció, la utilització de  productes 
no contaminants i estables i la reversibilitat completa de tots els adherits. 

No obstant, també es tindrà en compte que un dels objectius de la intervenció és la seva 
divulgació, i per tant, s’intentarà, sempre i quan sigui possible, combinar aquest tipus 
d'intervenció de consolidació purament tècnic amb un cert caràcter estètic que pugui 
millorar la comprensió del jaciment per part dels visitants, sense posar en risc el bé. 

Es realitzarà una intervenció seguint les directrius de la normativa vigent (tant a nivell 
nacional com internacional) que inclou, els següents criteris bàsics: 

• Totes les estructures i espais tractats han d’estar exhaustivament documentats i 
identificats abans i desprès de cada intervenció. (Carta de Venècia. ICOMOS 
1964) 

• S’ha de realitzar una actuació encaminada fonamentalment a la consolidació i 
estabilització. Així doncs, ha de ser de mínima intervenció i ha d’estar dirigida 
únicament a evitar i retardar el deteriorament de les estructures o 
ornaments/relleus petris conservats. 

• La reversibilitat de tots els materials utilitzats durant els treballs ha de ser un 
condicionant crític, que s’ha de tenir present en tot moment, amb la idea de 
permetre en un futur, qualsevol tipus de nova intervenció. (Carta de Cracòvia. 
ICOMOS. 2000) 

• A més a més, aquests materials no només han de ser reversibles sinó que també, 
en la mesura del possible, inerts, elàstics i estables. (Carta de Cracòvia. ICOMOS. 
2000) 

• En aquelles zones en les que es realitza una intervenció de reintegració, aquesta 
haurà de ser diferenciada òpticament per tal d’evitar confusions mimètiques o 
falsificacions. 

• Els morters emprats per a la reintegració i consolidació han de ser iguals o 
semblants als originals, per facilitar la comprensió, però mantenint sempre 
l’harmonia cromàtica del conjunt estructural. (Carta de Venècia. ICOMOS. 1964). 
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6.1.2.2. CAUSES D’ALTERACIÓ 

Abans de realitzar qualsevol tipus d’intervenció és necessari realitzar un exhaustiu estudi 
de l’estat de conservació del bé a tractar i sota quines condicions està sotmès. Així, cal 
analitzar l’entorn en que està exposat i determinar els agents d’alteració que el poden 
afectar. 

Estructuralment parlant la torre Santa Caterina es mostra estable. Degut a que tota 
l’estructura és totalment exempta, a l’aire lliure, la presència de sals solubles són 
macroscòpicament inexistents, ja que, obté una major transpiració i el suport petri pot 
realitzar amb major facilitat el procés de retenció i expulsió d’aigua. Tot i així, el material 
petri dels carreus que formen part de la part inferior de la torre està en molt mal estat de 
conservació, probablement per la alta salinització provinent del subsòl. 

Per altra banda, el fet que els factors climatològics afectin directament al bé immoble 
també provoca una major permeabilitat en la retenció d’aigua o altres dipòsits superficials, 
el qual facilita el creixement de plantes superiors o la colonització de líquens. 

 

Fig 7.  zona interna de la torre, concretament a una de les zones on hi ha una major retenció d'humitat, ja 
que és l'interior d'una de les finestres, s’aprecia una alta quantitat d’atac biològic. 
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6.1.2.3. FACTORS D’ALTERACIÓ 

En els següents punts s’especificarà cada factor d’alteració que mostra la Torre Santa 
Caterina. Tant un com l’altre es poden distingir pel parament intern i parament extern. 

6.1.2.3.1. BIODETERIORAMENT 

Plantes superiors 

Una de les problemàtiques principals és la presència de vegetació en forma de plantes 
superiors i inferiors, ubicades tant a l’interior com a l’exterior de la torre. Les arrels 
d’aquesta vegetació generen tensions i forces que provoquen  l’aixecament o moviment 
dels elements estructurals, i una major obertura entre les juntes d’aquests. 

On hi ha una major presència de plantes superiors és a la part superior del coronament. 
Les arrels han provocat fractures dels elements constructius i pèrdua puntual d’estabilitat 
del parament. 

 
Fig 8. senyalització en vermell a les zones on hi ha major presència de plantes superiors. 
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Fig 9. senyalització en vermell a les zones on hi ha major presència de plantes superiors. 

Líquens 

L’indicador principal de la retenció d’humitat a l’interior de la torre Santa Caterina és la 
presència de líquens. 

Se situen en el parament intern i al coronament de l’estructura, degut a que són zones on 
la retenció d’humitat és més elevada i on hi ha una menor circulació d’aire. Aquestes 
condicions són òptimes pel creixement d’aquest tipus d’organismes. L’alta porositat de la 
tipologia del material constructiu també ajuda a que els líquens puguin arrelar amb major 
facilitat. 

Els líquens, són organismes de creixement lent, però molt resistents a les condicions 
extremes de temperatura i humitat, a banda de crear micro-fissures. Degut al seu 
arrelament també poden exercir una acció de corrosió. El deteriorament químic de la 
mateixa pedra prové de les reaccions bioquímiques o fisiològiques dels líquens. És per 
això que els líquens poden provocar una desestabilització química del mateix substrat 
degut a la segregació d’àcids orgànics. 
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Fig 10. Presència de líquens de manera generalitzada a la zona xxx del parament intern de la torre 

 

 
Fig 11. Presència de líquens de manera generalitzada a la zona xxx del parament intern de la torre. 
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En  conclusió,  tant  els  líquens  com  les  plantes  superiors  mostren  una   bioalteració 
cromàtica en forma de biodipòsits superficials i provoquen una degradació del suport 
petri, creant microfissures, essent el causant principal de la perpetuació de la retenció 
d’humitat. 

6.1.2.3.2. SALINITZACIÓ 

De manera macroscòpica no s’aprecia l’existència de sals solubles. Tot i així, com s’ha 
comentat anteriorment, els elements que formen part de la zona inferior de la torre es 
mostren en un pitjor estat de conservació, manifestant-se amb diferents patologies 
d’alteració, com la laminació o l’arenització. 

Probablement a l’interior de la torre també hi ha una alta composició salina, ja que la 
humitat és més elevada i la circulació d’aire és menor, provocant una major condensació 
ambiental. Això explica que la mateixa pedra no pugui realitzar el propi procés d’absorció 
i expulsió d’aigua, i les impureses d’aquesta es quedin retingudes a l’interior del suport 
fins a cristal·litzar. Cal comentar que tot el morter afegit posteriorment, com el ciment, 
també és un material aportador de sals. Per tant, és un agreujant a tenir en compte dins 
d’aquest àmbit. 

 
Fig 12. Detall de la zona inferior de l'exterior de la torre on mostra la manca de suport superficial dels 

elements. 
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Fig 13.  Detall de la zona inferior de l'exterior de la torre on mostra la manca de suport superficial dels 

elements.  

 

6.1.2.3.3. ESTAT SUPERFICIAL DEL SUPORT PETRI 

Alteracions del suport 

Com s’ha dit anteriorment, un dels factors principals que agreugen el suport petri és 
l’elevada salinització, creant doncs una laminació i exfoliació constant de la pedra fins a la 
seva pèrdua absoluta. El suport petri també es mostra polvurescent i amb una certa 
debilitat superficial. 

En el cas de la zona inferior de l’estructura, degut a la pèrdua constant del  suport, 
provocat per la salinització, es genera una roda de debilitat superficial constant. Aquests 
despreniments causen una major porositat al suport i per tant, no dóna temps a que la 
mateixa pedra generi la seva capa de protecció natural. 
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A la base de la torre és on hi ha una major accentuació d’aquest desgast constant, fins al 
punt que alguns elements mostren un centímetre de diferència respecte els altres 
carreus. 

 
Fig 14.  Debilitat superficial del suport petri degut la salinització. Detall de l'exfoliació de la pedra 
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Fig 15.  Visió general del parament exterior, on s'aprecia diferents estat d'alteració del suport petri 

Els factors climatològics i la retenció de la salinització ha provocat diferents tipologies 
d’alteracions superficials en el suport petri dels carreus, i es manifesten de la següent 
manera: 

• Inflamació o aixecament superficial de la capa exterior del carreu. 

• Disgregació , des-cohesió interna caracteritzada per la caiguda del 
mateixmaterial. Això suposa una major debilitació del carreu i major 
porositat. 

• Fissuració i Fracturació. Algunes són provocades per la disgregació. 

• Alveolització.   S’accentua  en els carreusque tenen una alta porositat, 
principalment les pedres sorrenques. Són formacions de petites cavitats 
que amb el temps poden produir petites cavernes. Aquest factor pot ser 
provocat per sals, humitat, vent etc. 

• Separació de plaques entre els arrebossats originals que se situen a la 
part superior de l’interior de les arcades i al mateix mur de pedra. Degut a 
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les altes humitats del parament, aquestes plaques d’arrebossat s’han 
separat del parament i es mostren en perill de despreniment. 

 

Pèrdua de suport 

Tant el parament intern com l’extern mostren pèrdues puntuals de suport, és a dir, la 
pèrdua d’elements, provocant la desestabilització dels carreus consecutius i la debilitació 
del suport. 

 
Fig 16. Detall  d’una  de les zones on hi ha una pèrdua  de suport  d'elements  petris  que formaven  

part  de l'estructura 
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Fig 17.  Senyalització en vermell a la zona on hi ha una gran manca de suport. també s'aprecia els afegits 
posteriors de morter de ciment a la part inferior. 

6.1.2.3.4. AFEGITS ANTERIORS 

Elements afegits 

En el parament intern de la torre Santa Caterina s’aprecien diferents afegits, inserits en 
els últims anys. Aquests afegits són diferents elements metàl·lics fèrrics adherits amb 
morter de ciment. En la majoria de casos quests elements són els suports de diferents 
antenes. 

Cal comentar que durant els darrers anys les úniques intervencions que s’hi han realitzat 
han estat amb materials inadequats i que poden accelerar el procés de degradació. És 
per això que també és important l’extracció de tots aquests elements no originals. 
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Fig 18. Zona est-oest on hi ha un seguit d'estructures metàl·liques adherides directament a l’estructura 
original per subjectar les antenes 
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També s’observa elements metàl·lics afegits a la zona superior del coronament de la 
torre.

 

Fig 19.  estructura metàl·lica subjectada damunt del coronament de la torre 

Reparacions anteriors 

En el parament intern i extern s’aprecia diferents reparacions. Quasi totes les reparacions 
afegides són aplicades amb morter de ciment, d’altra banda un aportador de sals, tal com 
hem dit. 

També s’ha afegit diferents tipus de morter per tapar cables relacionats amb les 
instal·lacions elèctriques afegides a l’interior i a l’exterior de la torre. Degut a que aquests 
morters emprats són molt més durs i resistents que la mateixa matèria del suport petri, 
causen una acceleració a les patologies esmentades anteriorment, com les laminacions i 
despreniments. 
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Fig 20.  aplicació de morter de ciment com a reparació anterior. 

 
Fig 21.  aplicació de morters de ciment a l'exterior de la torre. 
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Fig 22. Detall d'una reparació anterior amb ciment. Aquest, al ser molt més dur que el propi suport, 

accelera el procés de laminació de la superfície pètria. 

 

6.1.2.3.5. FACTORS D’ALTERACIÓ ANTROPOGÈNICS 

El parament extern és el que es mostra més afectat pels grafittis, emprats amb esprai i 
aplicat directament a sobre de les pedres originals. Degut a la porositat de la pedra el 
graffiti ha penetrat a l’interior del suport. 
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Fig 23.  graffiti ubicat a la cara exterior de la torre 

 

 
Fig 24. detall de la penetració de la pintura del grafit a l'interior del suport petri. 
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Fig 25. graffiti ubicat a l’exterior de la torre. 

 

 
Fig 26.  Graffiti ubicat a l'interior de la torre.  
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6.1.2.4. PROCÉS DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ  

Tenint en compte les problemàtiques que presenten els béns es decideix portar a terme 
un tractament d’estabilització, consolidació i reintegració per tal de garantir la seva 
perdurabilitat i millorar la visibilitat i comprensió del conjunt. Es descriuran i es justificaran 
totes les intervencions realitzades. 

Els treballs que es realitzaran són el següents: 

Zona interior 

• Neteja generalitzada superficial 

Neteja mecànica superficial per extreure tots els dipòsits superficials i 
altres restes 

• Extracció de morters de ciment 

• Extracció atac biològic 

Neteja mecànica i química per l’extracció de l’atac biològic 

• Neteja graffitis 

Neteja química per l’extracció de graffitis 

• Salinització 

Control i quantificació de Sals. Depenent de les sals es podrà realitzar la 
consolidació del suport petri. 

• Consolidació de les juntes entre els elements constructius 

Aplicació de morter de calç a les juntes per alentir el creixement de plantes 
superiors i evitar la condensació d’humitat. Aquest procés es realitzarà a tot 
el parament. 

• Reintegració matèrica puntual d’elements petris 

Aplicació de nous elements petris a les zones necessàries. 



 

PROJECTE EXECUTIU. RESTAURACIÓ I MIRADOR DE LA TORRE DE SANTA CATERINA MANRESA (BAGES) 

MEMÒRIA     38 

 

• Consolidació suport petri 

Segons la quantificació de sals es podrà realitzar una consolidació del 
suport. 

Aquestes  tasques  seran  realitzades  per  un  equip  de  dues  restauradores i 
conservadores especialitzades en béns immobles de patrimoni arqueològic i escultòric, 
durant un període de 33 dies hàbils de feina. 

Zona exterior 

• Neteja generalitzada superficial 

Neteja mecànica superficial per extreure tots els dipòsits superficials i altres 
restes 

• Extracció de morters de ciment 

• Extracció atac biològic 

Neteja mecànica i química per l’extracció de l’atac biològic, concretament 
fongs i plantes superiors. 

• Neteja graffitis 

Neteja química per l’extracció de graffitis i repints 

• Salinització 

Control i quantificació de sals. Depenent de les sals es podrà realitzar la 
consolidació del suport petri. 

• Consolidació i aïllament entre els elements constructius 

Aplicació de morter de calç a les juntes per alentir el creixement de plantes 
superiors i evitar la condensació d’humitat. Aquest procés es realitzarà a tot 
el parament. 
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• Reintegració matèrica puntual d’elements petris 

Aplicació de nous elements petris a les zones necessàries. 

• Consolidació suport petri 

Segons la quantificació de sals es podrà realitzar una consolidació del 
suport. 

Aquestes  tasques  seran  realitzades  per  un  equip  de  dues  restauradores i 

conservadores especialitzades en béns immobles de patrimoni arqueològic i escultòric, 

amb un període de 42 dies hàbils de feina. 

Zona coronament superior 

• Neteja generalitzada superficial 

Neteja mecànica superficial per extreure tots els dipòsits superficials i altres 
restes 

• Extracció de morters de ciment 

• Extracció atac biològic 

Neteja mecànica i química per l’extracció de l’atac biològic 

• Consolidació de les juntes entre els elements constructius 

Aplicació de morter de calç a les juntes per alentir el creixement de plantes 
superiors i evitar la condensació d’humitat. Aquest procés es realitzarà a tot 
el parament. 

• Reintegració matèrica puntual d’elements petris 

Aplicació de nous elements petris a les zones necessàries 

• Consolidació del suport petri 
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Segons la quantificació de sals es podrà realitzar una consolidació del 
suport. 

Aquestes tasques seran realitzades per un equip de dues restauradores i conservadores 
especialitzades en béns immobles de patrimoni arqueològic i escultòric, amb un període 
de 17 dies hàbils de feina. 

Per tant, la restauració i el tractament de conservació preventiva del parament intern, 
extern, i del coronament de la Torre Santa Caterina suma un  total de 92 dies hàbils amb 
un equip de  dues restauradores i conservadores especialitzades en béns immobles de 
patrimoni arqueològic i escultòric. 

6.1.3. EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA 

Excavació  arqueològica. Es preveu l’excavació de la totalitat de la superfície de 
l’interior de la torre, uns 38m2. Tenint en compte que es preveu una fondària i potència 
arqueològica d’uns 40cm, l’excavació afectarà a un volum de terres d’uns 15m3. 

 
Fig 27. Vista actual de l’interior de la Torre Santa Caterina 
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Per a tal efecte caldrà la presència d’un arqueòleg i dos auxiliars d’arqueologia durant 
dues setmanes de feina. Tots els residus de l’excavació se separaran segons material, 
terres i/o pedres o d’altres, i es dipositaran als dipòsits corresponents. En el cas dels 
blocs de pedres es guardaran i s’apilaran a un lloc proper a l’edifici per a una eventual 
restauració arquitectònica. 

L’excavació finalitzarà un cop s‘esgotin els estrats antròpics i es localitzi el substrat 
geològic a tota la superfície 

Cobriment amb graves.  Finalment, es procedirà al rebliment de tota la superfície amb 
uns 10m3 de grava menuda, de tonalitat grisosa, d’uns 20-30mm de gruix, que servirà per 
recuperar visualment la cota de paviment i nivell d’ús històric, però també per protegir les 
zones de fonamentació de la torre. 

 
Fig 28. Vista actual de l’interior de la Torre Santa Caterina 
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Desguàs de l’interior. Igualment, i amb la voluntat d’evacuar les aigües pluvials es 
procedirà a la realització d’una rasa, des de la porta fins a l’exterior, que tindrà l’objectiu 
de desguassar l’interior de l’edifici. Aquesta rasa, d’uns 40cm d’amplada per uns 40-50cm 
de fondària, es realitzarà amb una màquina excavadora petita, sota control d’un 
arqueòleg tècnic, i tindrà una llargada d’uns 10m, arribant fins al límit de la codina, i tindrà 
un pendent continuat vers l’exterior. Un cop feta, es disposarà un tub de pvc i es tornarà a 
tapar amb les mateixes terres. 

Metodologia. Pel que fa a l’excavació arqueològica, la metodologia que utilitzarem pel 
que fa a l’excavació arqueològica, consistirà en el mètode de registre de les dades que 
facilitarà l’excavació proposat per E.C. Harris i per A. Carandini, modificat a partir de la 
pràctica arqueològica en aquest tipus de jaciments i de les circumstàncies concretes de 
l’excavació. Per al registre objectiu dels elements i estrats que s’exhumaran es realitzarà 
una numeració correlativa d’aquests denominats "Unitat Estratigràfica" (u.e.) que 
individualitza uns d’altres. Cada u.e. tindrà una fitxa en la que s’indica: la seva ubicació en 
el context general del jaciment, la seva ubicació en les plantes i seccions, la seva 
definició i la seva posició física respecte a les altres unitats estratigràfiques. 

En qualsevol cas, el material gràfic estarà composat per plantes generals i de detalls 
concrets, seccions en les que es representarà la successió estratigràfica de cada sondeig 
i, per suposat, el material fotogràfic imprescindible per a la constància visual dels treballs 
realitzats. Totes aquestes dades, els treballs realitzats, així com les conclusions i 
interpretacions que se’n derivin quedaran recopilades en una memòria finals de resultats. 

Val a dir que tota l’actuació arqueològica s’emmarcà dins els termes establerts per    les 
directrius de l’article 47 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, així com pel 
Decret 78/2002, del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic 
(publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3594, pags. 4608-4615), 
on es regulen les intervencions arqueològiques i paleontològiques i on es garanteix la 
solvència tècnica de les intervencions. 
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6.2. DESVINCULACIÓ DELS ELEMENTS DE LA TORRE I MIRADOR 

Actualment hi ha els següent elements vinculats a la torre: 

1. Escala de gat accés per manteniment 

2. Subestructura per antenes de telecomunicacions 

3. Resta d’estructures d’acer per formació de plataformes 

4. Cablejat 

5. Enllumenat 

 
Fig 29. Fotografia espai interior 
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6. Tensors màstil interior bandera vinculats al mur de la torre. 

 
Fig 30. Elements de fixació al mur de la torre del màstil 
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6.3. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DEL MIRADOR 

 

Fig 31. Secció de projecte amb estructura projectada 

6.3.1.  FONAMENTACIÓ 

La sabata de fonamentació del pilar central del mirador serà de 3,00 x 3,00 metres amb 
un cantell de 1,00 metre, sobre l’estrat resistent de roca. 

Prèviament  ala fonamentació  es faran treballs d’excavació per arqueòlegs, (veure 
apartat de restauració i consolidació de la torre). 

Amb 10 cm de formigó de neteja es deixarà llest per muntar l’armadura de la sabata, a 
base de barres corrugades d’acer B-500S amb l’entramat inferior i superior de Ø16 mm 
cada 20 cm amb separadors. Es muntaran els ancoratges d’acer B-500S amb barres  
corrugades de Ø24 mm roscats, plantilla per la posició dels perns per la futura platina i es 
formigonarà amb HA-25/P/20/IIA amb bomba. 
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6.3.2.  ESTRUCTURA, ESCALES I PAVIMENT 

Pilar central d’acer S-275J de Ø 600mm i 12mm de gruix de parets, amb platina circular 
de 800x25 mm ancorada per 16 ut. M-24  La platina amb el pilar incorpora 8 rigiditzadors 
de 15mm de gruix (veure plànols de detall). 

L’estructura principal de la plataforma se situa a 6 metres respecte a l’acabat del 
paviment de la base de la torre, i té  un diàmetre exterior de 6,40 metres, i es realitza amb 
perfils d’acer laminat S-275J de IPE-300 variable fins a 200mm. Aquesta estructura 
estarà soldada al pilar central. Les bigues de suport i arriostrament circulars IPE 300 i 
UPN 200, blegades prèviament. 

Per suport de la barana, sobre la UPN 200, sòcol de passamà de 100x10mm, a sobre 
brèndoles de rodó massís de d10mm cada 10 cm, i passamà superior de 50x10mm. El 
passamà inferior i superior han de ser circulars. 

Sobre aquesta plataforma, a un nivell superior (8,30 metres), se situa una altra plataforma  
per manteniment de les antenes i substitució de la bandera, de diàmetre exterior de 2,00 
metres, a base de perfils laminats d’acer S-275J de IPE 140 mm de secció variable fins a 
50 mm, i que es rematarà amb una UPN-50 circular. En aquest tram el pilar serà de 
275x8mm. En la base hi haurà la base del màstil de la bandera. En el pilar de la bandera, 
s’incorporarà una argolla per línia de vida alhora de manteniments i canvi de bandera.  

Els paviments de les plataformes seran a base de religa-tramex de 30x30x2 galvanitzat, 
elaborats a mida i amb peces semi circulars. 

L’escala d’accés serà de cargol, amb graons de xapa llisa de 4mm de gruix, perforada 
amb laser per ser antilliscant i permetre una certa permeabilitat i la no acumulació d’aigua 
de pluja. Subestructura de suport de cada graó amb perfil tubular de 100x60x3mm soldat 
al pilar central. El sòcol format per passamà de 300x10 mm forma helicoïdal per 
arriostrar, capçar els graons i donar suport a les brèndoles de l’escala formades amb rodó 
massís de d10 cada 10 cm. 

El màstil de la bandera serà troncocònic de 12 metres d’alçada, amb sistema retràctil 
incorporat per fer el canvi de la bandera en el nivell de la plataforma del nivell 8,60 
metres. 
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6.3.3.  REVESTIMENT ESTRUCTURES D’ACER 

Tota l’estructura serà granallada SA 2 ½ amb imprimació compatible amb pintura de 
poliuretà i dues d’acabat amb poliuretà de 2 components. 

Ha de complir els requeriment per certificat C5 I: norma ISO 12944 Categoria de 
corrosivitat atmosfèrica molt alta. 

Per al tractament de la superfície d’acer: granellat abrasiu al grau Sa2 ½ segons ISO 
8501-1 amb perfil de rugositat mitjà 6.5 segons ISO 8503-2. 

A continuació es detallen el sistema de pintat que compleix amb la norma ISO 12944 
quant a tipus de material, gruix i número de capes. 

Aquest sistema constarà de tres capes de revestiment. 

• 1a capa, imprimació epoxi – poliamidica catòdic de molt alt contingut de 
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a 
l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la superfície 
semblant a una superfície galvanitzada.El gruix mínim serà de 80 micres 
amb un temps de repintat mínim de 4 hores 

• 2a capa, imprimació epoxi – poliamidica rica amb zinc, amb òxids 
metàl·lics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la 
corrosió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un 
temps de repintat mínim de 24hores 

• 3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de 
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocianats, 
que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultraviolats. 
L'espessor mínim serà de 50 micres. 
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6.3.4.  INSTAL·LACIONS 

Les antenes de telecomunicacions actualment instal·lades amb una subestructura a la 
torrer, s’hauran de subjectar provisionalment per retirar les subestructures i poder 
realitzar els treballs de restauració i muntatge del mirador. 

La zona a on s’instal·laran els quadres d’instal·lacions serà a la plataforma situada al 
primer nivell, i les antenes se situaran al segon nivell. 

Per al subministrament elèctric dels quadres de telecomunicacions i d’il·luminació i per al 
pas de cables i reserva es deixaran un tubs pre-instal·lats corrugats de doble capa de 
63mm per dins els pilars metàl·lics fins a la primera plataforma i segona. 

Es realitzarà un nou terres situat a l’exterior de la torre, a un lloc que no hi hagi pedra i es 
conduirà mitjançant una rasa fins al fonament i platina del pilar. Tota l’estructura serà 
connectada equipotencial. 

La il·luminació actual amb projectors, es passarà a l’estructura interior. 

La plataforma situada al segon nivell i més reduïda, serà exclusivament per manteniment 
de les antenes i per substitució de la bandera. 
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Fig 32. Representació 3D, amb estructura projectada 
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7.  JUSTIFICACIÓ DEL NIVELL DEL MIRADOR I AVALUACIÓ DE L’IMPACTE 

La implantació d’un mirador dintre de la torre Santa Caterina afegeix la possibilitat de 
poder contemplar la ciutat i el seu entorn des de una visió diferent, (que s’assembla a la 
que hi havia al seu ús original com a torre de defensa). No obstant la seva implantació 
genera un impacte visual, que pot distorsionar la visió  d’aquest Bé d’interès Nacional.  

Per tant per a la seva implantació s’ha estudiat l’alçada òptima del mirador per a complir 
el seu objectiu i a la vegada minimitzar el seu impacte. 

La solució adoptada reflectida a la documentació gràfica, (plànol 03 i 04), i a la figura 34 
d’aquest document, es la de situar la plataforma a la cota de 6 m. sobre el nivell del terra. 
D’aquesta manera s’aconsegueix que l’alçada de la barana pugi ser mes petita de 1,10 
m., i per tant no sobresortir el mínim possible del coronament dels murs.  

Quedant com ha resultar la visual descrita a la imatge següent: 

 

Fig 33.  Estudi de visuals 
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8.  TERMINI D’EXECUCIÓ. 

Es preveu una durada aproximada de les obres de QUATRE MESOS. 
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9. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC I ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS 

 

9.1. RELACIÓ DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ 

Les solucions adoptades en el projecte tenen com objectiu que l’edifici disposi de les 
prestacions adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 
38/99 d’Ordenació de l’Edificació. 

En compliment del article 1 del Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda, “Normas 
sobre redacción de proyectos y dirección de obras  de edificación”, i també en 
compliment del apartat  1.3 de l’annex del Codi Tècnic de l’Edificació, es fa constar que 
en el projecte s’han observat les normes sobre la construcció vigents, i que aquestes 
estan relacionades a l’apartat de Normativa Aplicables d’aquesta memòria.  
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9.2. SE REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT ESTRUCTURAL (CTE) 

 

9.2.1. Condicions generals 

9.2.1.1. Programa de necessitats 

9.2.1.1.1. SE 1 Resistència i estabilitat  

Les sobrecàrregues d’ús específiques pel  projecte acordades amb el promotor i no 
inferiors a les establertes al CTE són: 

SOBRECÀRREGUES D’ÚS        
Ús residencial (A)        
  Habitatges, habitacions d’hospitals i hotels : 2,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
  Trasters : 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
  Escales i accés públic: 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
        
Ús administratiu (B)        
   Oficines: 2,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Escales i accés públic: 3,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
        
Ús comercial(D):        
   Locals comercials: 5,00 kN/m2 (1) 4,00 kN (1) no simultània 
   Supermercats, grans superfícies: 5,00 kN/m2 (1) 7,00 kN (1) no simultània 
        
Zones accessibles a vehicles de bombers: 20,00 kN/m2 (3) 50,00 kN (3,

4) 
no simultània 

Calçades i garatges vehicles<30 kN : 2,00 kN/m2 (1) 2 x 10  kN (1) Simultània 
Calçades i garatges vehicles>30 kN<160 kN: 5,00 kN/m2 (2) 2 x 45  kN (2) Simultània 
        
Cobertes transitables (F):        
   Terrats accessibles privadament: 1,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Terrats accessibles al públic: segon

s 
ús (1)     

        
Cobertes accessibles per a conservació (G):        
   Pendent < 36% (G1): 1,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Pendent  > 84% (G2): 0,00 kN/m2 (1) 2,00 kN (1) no simultània 
   Pendent  entre 36%  i 84%: interpolació  lineal entre els valors  G1 i G2 (1)  
        
(1) DB SE-AE Accions a l’edificació        
(2) EHE-08        
(3) DB SI –Secció SI 5        

A l’annex de la memòria de càlcul, del projecte executiu es detallaran el conjunt de les 
accions considerades planta a planta, i es determinarà els pes propi dels diferents 
elements constructius. 
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9.2.1.2. Accions sísmiques: 

D’acord amb la Norma NCSE-02, segons el Mapa de Perillositat Sísmica, a la ubicació de 
l’actuació li correspon una Acceleració Sísmica Bàsica  ab < 0,04 g.  A més té un valor de 
l’Acceleració Sísmica de Càlcul  ac  de  0,064 g; amb aquestes dades i al tractar-se d’una 
estructura de pòrtics ben arriostrada, ens  troben davant d’una excepció de la NCSE-
02 i per tant  no es de aplicació. 

9.2.2. SE 2  Aptitud de servei 

Es comprovarà el compliment d’aquesta exigència bàsica considerant els estat límits de 
servei amb els valors límits establerts a SE 4.3 d’acord amb el tipus d’edifici i els 
elements implicats en la deformació. 

9.2.2.1. Integritat dels elements constructius. 

Quan es considera la integritat dels elements constructius o la compatibilitat entre la 
estructura i els elements constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les 
deformacions acumulades dels elements des del moment de la posta en obra (fletxa 
activa) compleixen els següents valors tabulats, no obstant aquesta s’amplia amb els 
requeriments de la fletxa total a termini infinit (aspecte de l’obra)  i instantània (confort 
dels usuaris): 

Consideracions Fletxa EHE 08, art. 50 
Valors màxims 

admissibles 

CTE DB SE 4.3.3 
Valors màxims 

admissibles 
General Total ≤ L/250 y L/500 + 1 cm ≤ L/300 

General Activa ≤ L/400 

≤ L/500 envans fràgils 
≤ L/400 envans 

ordinaris/paviments 
sense juntes 

≤L/300  la resta de casos  
General Instantània  ≤ L/350 

Sostres unidireccionals 
sustenten envans o murs 

Total ≤ L/250 y L/500 + 1 cm (*)  

Sostres unidireccionals 
sustenten envans o murs 

Activa 
≤ L/500 y L/1000 + 0,5 

cm (*) 
 

• Si la relació “Llum/cantell útil” de les bigues compleixen les limitacions de la taula 50.2.2.1.a de la 
EHE-08 no cal comprovar la fletxa. 

• Si el cantell del forjat compleix l’article 50.2.2.1 de la EHE-08, no cal comprovar la fletxa. 
(*) Als voladissos dels forjats unidireccionals es prendran L= 1,6 Lvoladiu. 
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9.2.2.2. Confort dels usuaris. 

Segons la CTE, quan es considera el confort del usuaris o les vibracions de l’estructura 
horitzontal, aquesta és prou rígida quan considerant només les accions de curta duració, 
la fletxa relativa és menor de L/350. No obstant cal destacar que existeixen mes 
limitacions  (EHE 08) que queden reflectides a la taula anterior. 

9.2.2.3. Aspecte de l’obra. 

Segons la CTE, quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra, l’estructura 
horitzontal és prou rígida quan considerant qualsevol combinació de les accions quasi 
permanents, la fletxa relativa és menor de L/300. No obstant cal destacar que existeixen 
mes limitacions (EHE 08) que queden reflectides a la taula anterior. 

9.3. SI REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 

El projecte per garantir el requisit bàsic de “Seguretat en cas d’incendi” i protegir els 
ocupants del habitatge dels riscs originats per un incendi, complirà, amb els paràmetres 
objectius i procediments del Document Bàsic DB-SI,  per a totes les exigències bàsiques: 

• SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació del incendi pel 
seu interior. 

• SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació del incendi pel 
seu exterior. 

• SI 3 Evacuació dels ocupants, per disposar dels mitjans d’evacuació 
adequats per que els ocupants puguin abandonar l’edifici. 

• SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, per disposar dels equips i 
instal·lacions adients per a possibilitar la detecció, el control i l’extensió del 
incendi. 

• SI 5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de 
rescat i d’extinció 
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• SI 6 Resistència estructural al incendi, per garantir la resistència al foc de 
l’estructura durant el temps necessari per a fer possible tots els paràmetres 
anteriors. 

9.4. SUA REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 

 

9.4.1. Consideracions generals 

9.4.2. SUa 1  Seguretat enfront el risc de caigudes 

Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels 
desnivells, les característiques de les rampes i de les escales, i la neteja de vidres 
compliran el DB SUA 1. 

Per tant la escala de cargol complirà les prescripcions establertes a l’apartat 3 del punt 
4.2.1  de les escales generals del DB SUA-1. “en trams corbs, la petjada mesurarà 28 cm. 
com a mínim, a una distància de 50 cm de la vora interior i 44 cm. com a màxim a la vora 
exterior de l'amplada mínima útil. Igualment tots els esglaons compliran la relació 54 cm ≤ 
2C + H ≤ 70 cm”. 

9.4.3. SUA 2  Seguretat enfront el risc  d’impacte o quedar enganxat. 

Es limitarà el risc de que els usuaris puguin impactar o enganxar amb elements fixes o 
practicables de l’edifici complint el DB SU 2.  

9.4.4. SUa 3  Seguretat enfront de quedar tancat. 

Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins d’un recinte 
complint el DB SUA 3.  

9.4.5. SUa 4  Seguretat enfront d’il·luminació inadequada 

A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per 
il·luminació inadequada complint els nivells d’il·luminació assenyalats i disposant un 
enllumenat d’emergència d’acord amb DB SU 4, els nivells mínims d’iluminació seran: 
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 Zona  Luminància 
mínima [lux] 

   Exterior Exclusiva per a persones 
 

Escales 10 
Resta de zones 5 

Per a vehicles o mixtes  10 
   Interior Exclusiva per a persones Escales 75 
  Resta de zones 50 
 Per a vehicles o mixtes  50 
    
factor d’uniformitat mitjà  fu ≥ 40% 

9.4.6. SUA 5  Seguretat per alta ocupació. 

Aquesta exigència bàsica no és d’aplicació en aquesta actuació, només ho és a edificis 
previstos per a més de 3.000 espectadors drets. 

9.4.7. SUa 6  Seguretat enfront del risc d’ofegament 

Aquesta exigència bàsica no és d’aplicació en l’actuació projectada, només ho és per a 
piscines d’ús col·lectiu. 

9.4.8. SUa 7  Seguretat enfront del risc de vehicles en moviment 

Aquesta exigència bàsica nomes es aplicable a les zones de us aparcament, per tant no 
es d’aplicació el DB SUA 7. 

9.4.9. SUa 8  Seguretat enfront del risc de llamps 

Segons les Exigències Bàsiques, i aplicant el mètode de càlcul descrit en el DB SUA-8, 
es determina  que Ne<Na (2,31x10-3 > 22x10-3 )  i per tant no es necessari la seva 
instal·lació. 

9.4.10. SUa 9 ACCESSIBILITAT 

Al tractar-se d’un edifici protegit on la implantació de mesures per la seva accessibilitat es 
incompatible amb el seu grau de protecció, no es necessari la seva aplicació, tal i com es 
descriu a l’apartat III “Criterios generales de aplicación” de la DB SU A. 
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9.5. REQUISITS BÀSICS D’HABITABILITAT (CTE) 

 

9.5.1. HS Salubritat (Higiene, salut i medi ambient). 

9.5.1.1. HS 1  Protecció enfront la humitat: 

Es limitarà el risc previsibles de presencia inadequada d’aigua o humitat al interior dels 
edificis i als seus tancaments complint el DB HS 1.  

9.5.1.2. HS 2  Recollida i evacuació de residus: 

A l’actuació projectada no es preveu l’espai de recollida de residus, ja que es tractad,un 
edific protegit on en cap cas es produirà cap tipus de residus.  

9.5.1.3. HS 3  Qualitat de l’aire interior: 

L’actuació projectada es una edificació oberta i totalment ventilada.  

9.5.1.4. HS 4  Subministrament d’aigua: 

L’actuació projectada no disposa de subministrament d’aigua.  

9.5.1.5. HS 5  Evacuació d’aigües: 

L’actuació projectada no disposa de xarxa general de sanejament.  
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9.5.2. HE Estalvi d’energia. 

El projecte compleix les exigències bàsiques d’estalvi d’energia que estableix el Codi 
Tècnic de l’Edificació. 

Per la satisfacció de les exigències bàsiques i la superació les nivells mínims de qualitat 
propis dels requisits bàsics d’estalvi d’energia es segueixen els procediments i 
paràmetres objectius especificats en el Document Bàsic, DB HE Estalvi d’energia. 

9.5.2.1. HE0 LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC 

Es tracta d’una edificació oberta on no te cap sentit la limitació de consum energètic 

9.5.2.2. HE1  Limitació de la demanda energètica: 

Es tracta d’una edificació oberta on no existeix demanda energètica 

9.5.2.3. HE 2  Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: 

A l’actuació projectada no es contempla cap instal·lació tèrmica, ja que no existeix 
demanada energètica. 

9.5.2.4. HE 3  Eficiència energètica de les instal·lacions d’iluminació: 

Aquesta exigència bàsica és d’aplicació a l’actuació projectada, i nomès s’ajustarà 
aquesta exigència a la part de d’intervenció descrita al projecte. La justificació d’aquesta 
exigència es farà al corresponent projecte d’execució, tot complint les directrius descrites 
al  CTE. 
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9.5.2.5. HE4  Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua 
calenta sanitària: 

L’actuació projectada no te demanda d’aigua calenta sanitària i per tant no es d’aplicació 
aquesta exigència. 

9.5.2.6. HE 5  Generació mínima d’energia elèctrica: 

L’actuació projectada esta exclosa de l’obligació d’incorporar sistemes de captació i 
transformació d’energia solar en energia elèctrica tal i com es descriu al punt 1.1. àmbit 
d’aplicació, de la secció HE 5. 

9.5.3. HR Protecció enfront del soroll. 

Tal i com queda reflectit a l’apartat d) del punt II àmbit d’aplicació del DB HR, queden 
excloses les obres de rehabilitació integral dels edificis protegits oficialment per raó de la 
seva catalogació, com a béns d'interès cultural, quan el compliment de les exigències 
suposi alterar la configuració de la seva catalogació façana o la seva distribució o acabat 
interior, de manera incompatible amb la conservació dels edificis esmentats. 

10. RELACIÓ DE DOCUMENTS DE PROJECTE  

MEMÒRIA 

ANNEXES 

• ANNEX I: CÀLCUL D’ESTRUCTURES 
• ANNEX II: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
• ANNEXIII: PROJECTE D’EXCAVACIÓ, RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ 

DE LA TORRE SANTA CATERINA 
• ANNEX IV: ESTUDI DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 
• ANNEX V: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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PLEC DE CONDICIONS 

PRESSUPOST 
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11.  RESUM DEL PRESSUPOST. 

 

 

El pressupost per contracte ascendeix a la quantitat de  

DOS-CENTS QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB 
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS. (246.232,94 €). 

 

Manresa, març de 2022 

 

 

 

EL TITULAR       EL TÈCNIC 
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ANNEX I. CÀLCUL ESTRUCTURES 
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1.- DADES D'OBRA

1.1.- Normes considerades
Fonamentació: EHE-08
Acer conformat: CTE DB SE-A
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A
Categoria d'ús: C. Zones d'accés al públic

1.2.- Estats límit

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
E.L.U. de ruptura. Acer conformat
E.L.U. de ruptura. Acer laminat

CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Accions característiques

1.2.1.- Situacions de projecte

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els
següents criteris:

- Situacions persistents o transitòries

- Amb coeficients de combinació

- Sense coeficients de combinació

- Situacions sísmiques

- Amb coeficients de combinació

-

- Sense coeficients de combinació

-

- On:
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Gk Acció permanent
Pk Acció de pretesat
Qk Acció variable
AE Acció sísmica
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
γP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
γAE Coeficient parcial de seguretat de l'acció sísmica
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistent o transitòria

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Sísmica

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notes:
(1) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes dels
resultats de l'anàlisi en cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.

E.L.U. de ruptura. Acer conformat: CTE DB SE-A
E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A

Persistent o transitòria

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Sísmica

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.600 0.600
Vent (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1)

Notes:
(1) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions obtingudes dels
resultats de l'anàlisi en cadascuna de les adreces ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra.

Tensions sobre el terreny

Característica

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Sísmica

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q)
Neu (Q)
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

Desplaçaments

Característica

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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Sísmica

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q)
Neu (Q)
Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.000

1.2.2.- Combinacions

Noms de les hipòtesis
PP Pes propi
CM 1 CM 1
Q 1 Q 1
Q 2 Q 2
V 1 V 1
V 2 V 2
N 1 N 1
SX Sisme X
SY Sisme Y

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
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Comb. PP CM 1 Q 1 Q 2 V 1 V 2 N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.600 1.000
3 1.000 1.600
4 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.000 1.600
7 1.000 1.600 1.600
8 1.600 1.600 1.600
9 1.000 1.000 1.600
10 1.600 1.000 1.600
11 1.000 1.600 1.600
12 1.600 1.600 1.600
13 1.000 1.000 1.600 1.600
14 1.600 1.000 1.600 1.600
15 1.000 1.600 1.600 1.600
16 1.600 1.600 1.600 1.600
17 1.000 1.000 1.600
18 1.600 1.000 1.600
19 1.000 1.600 1.600
20 1.600 1.600 1.600
21 1.000 1.000 1.120 1.600
22 1.600 1.000 1.120 1.600
23 1.000 1.600 1.120 1.600
24 1.600 1.600 1.120 1.600
25 1.000 1.000 1.120 1.600
26 1.600 1.000 1.120 1.600
27 1.000 1.600 1.120 1.600
28 1.600 1.600 1.120 1.600
29 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
30 1.600 1.000 1.120 1.120 1.600
31 1.000 1.600 1.120 1.120 1.600
32 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
33 1.000 1.000 1.600 0.960
34 1.600 1.000 1.600 0.960
35 1.000 1.600 1.600 0.960
36 1.600 1.600 1.600 0.960
37 1.000 1.000 1.600 0.960
38 1.600 1.000 1.600 0.960
39 1.000 1.600 1.600 0.960
40 1.600 1.600 1.600 0.960
41 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960
42 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960
43 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960
44 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960
45 1.000 1.000 1.600
46 1.600 1.000 1.600
47 1.000 1.600 1.600
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Comb. PP CM 1 Q 1 Q 2 V 1 V 2 N 1 SX SY
48 1.600 1.600 1.600
49 1.000 1.000 1.120 1.600
50 1.600 1.000 1.120 1.600
51 1.000 1.600 1.120 1.600
52 1.600 1.600 1.120 1.600
53 1.000 1.000 1.120 1.600
54 1.600 1.000 1.120 1.600
55 1.000 1.600 1.120 1.600
56 1.600 1.600 1.120 1.600
57 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
58 1.600 1.000 1.120 1.120 1.600
59 1.000 1.600 1.120 1.120 1.600
60 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
61 1.000 1.000 1.600 0.960
62 1.600 1.000 1.600 0.960
63 1.000 1.600 1.600 0.960
64 1.600 1.600 1.600 0.960
65 1.000 1.000 1.600 0.960
66 1.600 1.000 1.600 0.960
67 1.000 1.600 1.600 0.960
68 1.600 1.600 1.600 0.960
69 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960
70 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960
71 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960
72 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960
73 1.000 1.000 1.600
74 1.600 1.000 1.600
75 1.000 1.600 1.600
76 1.600 1.600 1.600
77 1.000 1.000 1.120 1.600
78 1.600 1.000 1.120 1.600
79 1.000 1.600 1.120 1.600
80 1.600 1.600 1.120 1.600
81 1.000 1.000 1.120 1.600
82 1.600 1.000 1.120 1.600
83 1.000 1.600 1.120 1.600
84 1.600 1.600 1.120 1.600
85 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600
86 1.600 1.000 1.120 1.120 1.600
87 1.000 1.600 1.120 1.120 1.600
88 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600
89 1.000 1.000 0.960 1.600
90 1.600 1.000 0.960 1.600
91 1.000 1.600 0.960 1.600
92 1.600 1.600 0.960 1.600
93 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
94 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
95 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
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Comb. PP CM 1 Q 1 Q 2 V 1 V 2 N 1 SX SY
96 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
97 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
98 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
99 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
100 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
101 1.000 1.000 1.120 1.120 0.960 1.600
102 1.600 1.000 1.120 1.120 0.960 1.600
103 1.000 1.600 1.120 1.120 0.960 1.600
104 1.600 1.600 1.120 1.120 0.960 1.600
105 1.000 1.000 0.960 1.600
106 1.600 1.000 0.960 1.600
107 1.000 1.600 0.960 1.600
108 1.600 1.600 0.960 1.600
109 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
110 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
111 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
112 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
113 1.000 1.000 1.120 0.960 1.600
114 1.600 1.000 1.120 0.960 1.600
115 1.000 1.600 1.120 0.960 1.600
116 1.600 1.600 1.120 0.960 1.600
117 1.000 1.000 1.120 1.120 0.960 1.600
118 1.600 1.000 1.120 1.120 0.960 1.600
119 1.000 1.600 1.120 1.120 0.960 1.600
120 1.600 1.600 1.120 1.120 0.960 1.600
121 1.000 1.000 1.600 0.800
122 1.600 1.000 1.600 0.800
123 1.000 1.600 1.600 0.800
124 1.600 1.600 1.600 0.800
125 1.000 1.000 1.600 0.800
126 1.600 1.000 1.600 0.800
127 1.000 1.600 1.600 0.800
128 1.600 1.600 1.600 0.800
129 1.000 1.000 1.600 1.600 0.800
130 1.600 1.000 1.600 1.600 0.800
131 1.000 1.600 1.600 1.600 0.800
132 1.600 1.600 1.600 1.600 0.800
133 1.000 1.000 1.600 0.800
134 1.600 1.000 1.600 0.800
135 1.000 1.600 1.600 0.800
136 1.600 1.600 1.600 0.800
137 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
138 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
139 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
140 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
141 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
142 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
143 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
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Comb. PP CM 1 Q 1 Q 2 V 1 V 2 N 1 SX SY
144 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
145 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
146 1.600 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
147 1.000 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
148 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
149 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
150 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
151 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
152 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
153 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
154 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
155 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
156 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
157 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
158 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
159 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
160 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
161 1.000 1.000 1.600 0.800
162 1.600 1.000 1.600 0.800
163 1.000 1.600 1.600 0.800
164 1.600 1.600 1.600 0.800
165 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
166 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
167 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
168 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
169 1.000 1.000 1.120 1.600 0.800
170 1.600 1.000 1.120 1.600 0.800
171 1.000 1.600 1.120 1.600 0.800
172 1.600 1.600 1.120 1.600 0.800
173 1.000 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
174 1.600 1.000 1.120 1.120 1.600 0.800
175 1.000 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
176 1.600 1.600 1.120 1.120 1.600 0.800
177 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
178 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
179 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
180 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
181 1.000 1.000 1.600 0.960 0.800
182 1.600 1.000 1.600 0.960 0.800
183 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
184 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
185 1.000 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
186 1.600 1.000 1.600 1.600 0.960 0.800
187 1.000 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
188 1.600 1.600 1.600 1.600 0.960 0.800
189 1.000 1.000 -0.300 -1.000
190 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
191 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
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Comb. PP CM 1 Q 1 Q 2 V 1 V 2 N 1 SX SY
192 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
193 1.000 1.000 0.300 -1.000
194 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
195 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
196 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
197 1.000 1.000 -1.000 -0.300
198 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
199 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
200 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
201 1.000 1.000 -1.000 0.300
202 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
203 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
204 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
205 1.000 1.000 0.300 1.000
206 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
207 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
208 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
209 1.000 1.000 -0.300 1.000
210 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
211 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
212 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
213 1.000 1.000 1.000 0.300
214 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
215 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
216 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
217 1.000 1.000 1.000 -0.300
218 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
219 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
220 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
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E.L.U. de ruptura. Acer conformat
E.L.U. de ruptura. Acer laminat
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Comb. PP CM 1 Q 1 Q 2 V 1 V 2 N 1 SX SY
1 0.800 0.800
2 1.350 0.800
3 0.800 1.350
4 1.350 1.350
5 0.800 0.800 1.500
6 1.350 0.800 1.500
7 0.800 1.350 1.500
8 1.350 1.350 1.500
9 0.800 0.800 1.500
10 1.350 0.800 1.500
11 0.800 1.350 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 0.800 0.800 1.500 1.500
14 1.350 0.800 1.500 1.500
15 0.800 1.350 1.500 1.500
16 1.350 1.350 1.500 1.500
17 0.800 0.800 1.500
18 1.350 0.800 1.500
19 0.800 1.350 1.500
20 1.350 1.350 1.500
21 0.800 0.800 1.050 1.500
22 1.350 0.800 1.050 1.500
23 0.800 1.350 1.050 1.500
24 1.350 1.350 1.050 1.500
25 0.800 0.800 1.050 1.500
26 1.350 0.800 1.050 1.500
27 0.800 1.350 1.050 1.500
28 1.350 1.350 1.050 1.500
29 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
30 1.350 0.800 1.050 1.050 1.500
31 0.800 1.350 1.050 1.050 1.500
32 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
33 0.800 0.800 1.500 0.900
34 1.350 0.800 1.500 0.900
35 0.800 1.350 1.500 0.900
36 1.350 1.350 1.500 0.900
37 0.800 0.800 1.500 0.900
38 1.350 0.800 1.500 0.900
39 0.800 1.350 1.500 0.900
40 1.350 1.350 1.500 0.900
41 0.800 0.800 1.500 1.500 0.900
42 1.350 0.800 1.500 1.500 0.900
43 0.800 1.350 1.500 1.500 0.900
44 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
45 0.800 0.800 1.500
46 1.350 0.800 1.500
47 0.800 1.350 1.500
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Comb. PP CM 1 Q 1 Q 2 V 1 V 2 N 1 SX SY
48 1.350 1.350 1.500
49 0.800 0.800 1.050 1.500
50 1.350 0.800 1.050 1.500
51 0.800 1.350 1.050 1.500
52 1.350 1.350 1.050 1.500
53 0.800 0.800 1.050 1.500
54 1.350 0.800 1.050 1.500
55 0.800 1.350 1.050 1.500
56 1.350 1.350 1.050 1.500
57 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
58 1.350 0.800 1.050 1.050 1.500
59 0.800 1.350 1.050 1.050 1.500
60 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
61 0.800 0.800 1.500 0.900
62 1.350 0.800 1.500 0.900
63 0.800 1.350 1.500 0.900
64 1.350 1.350 1.500 0.900
65 0.800 0.800 1.500 0.900
66 1.350 0.800 1.500 0.900
67 0.800 1.350 1.500 0.900
68 1.350 1.350 1.500 0.900
69 0.800 0.800 1.500 1.500 0.900
70 1.350 0.800 1.500 1.500 0.900
71 0.800 1.350 1.500 1.500 0.900
72 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900
73 0.800 0.800 1.500
74 1.350 0.800 1.500
75 0.800 1.350 1.500
76 1.350 1.350 1.500
77 0.800 0.800 1.050 1.500
78 1.350 0.800 1.050 1.500
79 0.800 1.350 1.050 1.500
80 1.350 1.350 1.050 1.500
81 0.800 0.800 1.050 1.500
82 1.350 0.800 1.050 1.500
83 0.800 1.350 1.050 1.500
84 1.350 1.350 1.050 1.500
85 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500
86 1.350 0.800 1.050 1.050 1.500
87 0.800 1.350 1.050 1.050 1.500
88 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
89 0.800 0.800 0.900 1.500
90 1.350 0.800 0.900 1.500
91 0.800 1.350 0.900 1.500
92 1.350 1.350 0.900 1.500
93 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
94 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
95 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
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Comb. PP CM 1 Q 1 Q 2 V 1 V 2 N 1 SX SY
96 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
97 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
98 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
99 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
100 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
101 0.800 0.800 1.050 1.050 0.900 1.500
102 1.350 0.800 1.050 1.050 0.900 1.500
103 0.800 1.350 1.050 1.050 0.900 1.500
104 1.350 1.350 1.050 1.050 0.900 1.500
105 0.800 0.800 0.900 1.500
106 1.350 0.800 0.900 1.500
107 0.800 1.350 0.900 1.500
108 1.350 1.350 0.900 1.500
109 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
110 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
111 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
112 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
113 0.800 0.800 1.050 0.900 1.500
114 1.350 0.800 1.050 0.900 1.500
115 0.800 1.350 1.050 0.900 1.500
116 1.350 1.350 1.050 0.900 1.500
117 0.800 0.800 1.050 1.050 0.900 1.500
118 1.350 0.800 1.050 1.050 0.900 1.500
119 0.800 1.350 1.050 1.050 0.900 1.500
120 1.350 1.350 1.050 1.050 0.900 1.500
121 0.800 0.800 1.500 0.750
122 1.350 0.800 1.500 0.750
123 0.800 1.350 1.500 0.750
124 1.350 1.350 1.500 0.750
125 0.800 0.800 1.500 0.750
126 1.350 0.800 1.500 0.750
127 0.800 1.350 1.500 0.750
128 1.350 1.350 1.500 0.750
129 0.800 0.800 1.500 1.500 0.750
130 1.350 0.800 1.500 1.500 0.750
131 0.800 1.350 1.500 1.500 0.750
132 1.350 1.350 1.500 1.500 0.750
133 0.800 0.800 1.500 0.750
134 1.350 0.800 1.500 0.750
135 0.800 1.350 1.500 0.750
136 1.350 1.350 1.500 0.750
137 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
138 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
139 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
140 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
141 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
142 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
143 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
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Comb. PP CM 1 Q 1 Q 2 V 1 V 2 N 1 SX SY
144 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
145 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
146 1.350 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
147 0.800 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
148 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
149 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
150 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
151 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
152 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
153 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
154 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
155 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
156 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
157 0.800 0.800 1.500 1.500 0.900 0.750
158 1.350 0.800 1.500 1.500 0.900 0.750
159 0.800 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
160 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
161 0.800 0.800 1.500 0.750
162 1.350 0.800 1.500 0.750
163 0.800 1.350 1.500 0.750
164 1.350 1.350 1.500 0.750
165 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
166 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
167 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
168 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
169 0.800 0.800 1.050 1.500 0.750
170 1.350 0.800 1.050 1.500 0.750
171 0.800 1.350 1.050 1.500 0.750
172 1.350 1.350 1.050 1.500 0.750
173 0.800 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
174 1.350 0.800 1.050 1.050 1.500 0.750
175 0.800 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
176 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500 0.750
177 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
178 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
179 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
180 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
181 0.800 0.800 1.500 0.900 0.750
182 1.350 0.800 1.500 0.900 0.750
183 0.800 1.350 1.500 0.900 0.750
184 1.350 1.350 1.500 0.900 0.750
185 0.800 0.800 1.500 1.500 0.900 0.750
186 1.350 0.800 1.500 1.500 0.900 0.750
187 0.800 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
188 1.350 1.350 1.500 1.500 0.900 0.750
189 1.000 1.000 -0.300 -1.000
190 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
191 1.000 1.000 0.600 -0.300 -1.000
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Comb. PP CM 1 Q 1 Q 2 V 1 V 2 N 1 SX SY
192 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 -1.000
193 1.000 1.000 0.300 -1.000
194 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
195 1.000 1.000 0.600 0.300 -1.000
196 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 -1.000
197 1.000 1.000 -1.000 -0.300
198 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
199 1.000 1.000 0.600 -1.000 -0.300
200 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 -0.300
201 1.000 1.000 -1.000 0.300
202 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
203 1.000 1.000 0.600 -1.000 0.300
204 1.000 1.000 0.600 0.600 -1.000 0.300
205 1.000 1.000 0.300 1.000
206 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
207 1.000 1.000 0.600 0.300 1.000
208 1.000 1.000 0.600 0.600 0.300 1.000
209 1.000 1.000 -0.300 1.000
210 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
211 1.000 1.000 0.600 -0.300 1.000
212 1.000 1.000 0.600 0.600 -0.300 1.000
213 1.000 1.000 1.000 0.300
214 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
215 1.000 1.000 0.600 1.000 0.300
216 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 0.300
217 1.000 1.000 1.000 -0.300
218 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
219 1.000 1.000 0.600 1.000 -0.300
220 1.000 1.000 0.600 0.600 1.000 -0.300
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Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Comb. PP CM 1 Q 1 Q 2 V 1 V 2 N 1 SX SY
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000 1.000
11 1.000 1.000 1.000 1.000
12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
13 1.000 1.000 1.000
14 1.000 1.000 1.000 1.000
15 1.000 1.000 1.000 1.000
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
17 1.000 1.000 1.000 1.000
18 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
19 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
21 1.000 1.000 1.000 1.000
22 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
23 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
24 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
25 1.000 1.000 -1.000
26 1.000 1.000 1.000 -1.000
27 1.000 1.000 1.000 -1.000
28 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
29 1.000 1.000 1.000
30 1.000 1.000 1.000 1.000
31 1.000 1.000 1.000 1.000
32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
33 1.000 1.000 -1.000
34 1.000 1.000 1.000 -1.000
35 1.000 1.000 1.000 -1.000
36 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000
37 1.000 1.000 1.000
38 1.000 1.000 1.000 1.000
39 1.000 1.000 1.000 1.000
40 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1.3.- Sisme 

Norma utilitzada: NCSE-02
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Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02

Mètode de càlcul: Anàlisi mitjançant espectres de resposta (NCSE-02, 3.6.2)

1.3.1.- Dades generals de sisme

Caracterització de l'emplaçament
ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  ab : 0.140 g
K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00
Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II

Sistema estructural
Ductilitat (NCSE-02, Taula 3.1): Ductilitat baixa
Ω: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)  Ω : 5.00 %

Tipus de construcció (NCSE-02, 2.2): Construccions d'importància normal

Paràmetres de càlcul
Nombre de modes de vibració que intervenen a l'anàlisi: Segons norma
Fracció de sobrecàrrega d'ús  : 0.50
Fracció de sobrecàrrega de neu  : 0.50

Efectes de la component sísmica vertical
No és consideren

No es realitza l'anàlisi dels efectes de 2n ordre

Direccions d'anàlisis
Acció sísmica segons X
Acció sísmica segons Y

2.- ESTRUCTURA

2.1.- Geometria
2.1.1.- Nusos

Referències:
∆x, ∆y, ∆z: Desplaçaments prescrits en eixos globals.
θx, θy, θz: Girs prescrits en eixos globals.

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'.

Nusos

Referència
Coordenades Vinculació exterior

Vinculació interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Encastat
N2 0.000 0.000 6.000 - - - - - - Encastat
N3 -2.900 0.000 6.000 - - - - - - Encastat
N4 2.900 0.000 6.000 - - - - - - Encastat
N5 0.000 2.900 6.000 - - - - - - Encastat
N6 0.000 -2.900 6.000 - - - - - - Encastat
N7 2.051 -2.051 6.000 - - - - - - Encastat
N8 -2.051 2.051 6.000 - - - - - - Encastat
N9 -2.051 -2.051 6.000 - - - - - - Encastat
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Nusos

Referència
Coordenades Vinculació exterior

Vinculació interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N10 2.051 2.051 6.000 - - - - - - Encastat
N11 0.000 0.000 18.000 - - - - - - Encastat
N12 -1.061 -1.061 6.000 - - - - - - Encastat
N13 -1.061 1.061 6.000 - - - - - - Encastat
N14 -1.500 0.000 6.000 - - - - - - Encastat
N15 0.000 1.500 6.000 - - - - - - Encastat
N16 0.000 -1.400 6.000 - - - - - - Encastat
N17 0.990 -0.990 6.000 - - - - - - Encastat
N18 1.400 0.000 6.000 - - - - - - Encastat
N19 0.990 0.990 6.000 - - - - - - Encastat
N20 -1.500 0.000 0.176 - - - - - - Encastat
N21 0.000 0.000 0.176 - - - - - - Encastat
N22 -1.461 0.333 0.352 - - - - - - Encastat
N23 0.000 0.000 0.352 - - - - - - Encastat
N24 -1.350 0.650 0.528 - - - - - - Encastat
N25 0.000 0.000 0.528 - - - - - - Encastat
N26 -1.173 0.934 0.704 - - - - - - Encastat
N27 0.000 0.000 0.704 - - - - - - Encastat
N28 -0.935 1.173 0.880 - - - - - - Encastat
N29 0.000 0.000 0.880 - - - - - - Encastat
N30 -0.651 1.351 1.056 - - - - - - Encastat
N31 0.000 0.000 1.056 - - - - - - Encastat
N32 -0.334 1.461 1.232 - - - - - - Encastat
N33 0.000 0.000 1.232 - - - - - - Encastat
N34 0.000 1.500 1.408 - - - - - - Encastat
N35 0.000 0.000 1.408 - - - - - - Encastat
N36 0.000 0.000 1.584 - - - - - - Encastat
N37 0.333 1.461 1.584 - - - - - - Encastat
N38 0.650 1.351 1.760 - - - - - - Encastat
N39 0.000 0.000 1.760 - - - - - - Encastat
N40 0.000 0.000 1.936 - - - - - - Encastat
N41 0.935 1.173 1.936 - - - - - - Encastat
N42 0.000 0.000 2.112 - - - - - - Encastat
N43 1.172 0.934 2.112 - - - - - - Encastat
N44 0.000 0.000 2.288 - - - - - - Encastat
N45 1.351 0.650 2.288 - - - - - - Encastat
N46 0.000 0.000 2.464 - - - - - - Encastat
N47 1.461 0.333 2.464 - - - - - - Encastat
N48 0.000 0.000 2.640 - - - - - - Encastat
N49 1.500 0.000 2.640 - - - - - - Encastat
N50 0.000 0.000 2.816 - - - - - - Encastat
N51 1.461 -0.333 2.816 - - - - - - Encastat
N52 0.000 0.000 2.992 - - - - - - Encastat
N53 1.351 -0.651 2.992 - - - - - - Encastat
N54 0.000 0.000 3.168 - - - - - - Encastat
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Nusos

Referència
Coordenades Vinculació exterior

Vinculació interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N55 1.173 -0.935 3.168 - - - - - - Encastat
N56 0.000 0.000 3.344 - - - - - - Encastat
N57 0.935 -1.172 3.344 - - - - - - Encastat
N58 0.650 -1.351 3.520 - - - - - - Encastat
N59 0.000 0.000 3.520 - - - - - - Encastat
N60 0.333 -1.462 3.696 - - - - - - Encastat
N61 0.000 0.000 3.696 - - - - - - Encastat
N62 0.000 -1.500 3.872 - - - - - - Encastat
N63 0.000 0.000 3.872 - - - - - - Encastat
N64 -0.334 -1.462 4.048 - - - - - - Encastat
N65 0.000 0.000 4.048 - - - - - - Encastat
N66 -0.651 -1.351 4.224 - - - - - - Encastat
N67 0.000 0.000 4.224 - - - - - - Encastat
N68 -0.935 -1.172 4.400 - - - - - - Encastat
N69 0.000 0.000 4.400 - - - - - - Encastat
N70 -1.173 -0.935 4.576 - - - - - - Encastat
N71 0.000 0.000 4.576 - - - - - - Encastat
N72 -1.351 -0.651 4.752 - - - - - - Encastat
N73 0.000 0.000 4.752 - - - - - - Encastat
N74 -1.461 -0.333 4.928 - - - - - - Encastat
N75 0.000 0.000 4.928 - - - - - - Encastat
N76 -1.500 0.000 5.104 - - - - - - Encastat
N77 0.000 0.000 5.104 - - - - - - Encastat
N78 -1.461 0.333 5.280 - - - - - - Encastat
N79 0.000 0.000 5.280 - - - - - - Encastat
N80 -1.350 0.650 5.456 - - - - - - Encastat
N81 0.000 0.000 5.456 - - - - - - Encastat
N82 -1.173 0.934 5.632 - - - - - - Encastat
N83 0.000 0.000 5.632 - - - - - - Encastat
N84 -0.935 1.173 5.808 - - - - - - Encastat
N85 0.000 0.000 5.808 - - - - - - Encastat
N86 1.137 2.668 6.000 - - - - - - Encastat
N87 -1.139 2.668 6.000 - - - - - - Encastat
N88 -2.656 1.165 6.000 - - - - - - Encastat
N89 -2.692 -1.078 6.000 - - - - - - Encastat
N90 -1.169 -2.654 6.000 - - - - - - Encastat
N91 1.231 -2.626 6.000 - - - - - - Encastat
N92 2.683 -1.100 6.000 - - - - - - Encastat
N93 2.674 1.122 6.000 - - - - - - Encastat
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2.1.2.- Barres

2.1.2.1.- Materials utilitzats

Materials utilitzats
Material E

(MPa) ν G
(MPa)

fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipus Designació
Acer laminat S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01

Acer conformat S275 210000.00 0.300 80769.23 275.00 0.000012 77.01
Notació:

E: Mòdul d'elasticitat
ν: Mòdul de Poisson
G: Mòdul de tall
fy: Límit elàstic
α·t: Coeficient de dilatació
γ: Pes específic

2.1.2.2.- Descripció
Descripció

Material
Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf) Perfil(Sèrie)

Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipus Designació Indeformable

origen Deformable Indeformable
extrem

Acer
laminat S275 N13/N8 N13/N8 IPE 200

(IPE) - 1.400 - 0.00 0.00 1.400 1.400

N9/N12 N9/N12 IPE 200
(IPE) - 1.400 - 0.00 0.00 1.400 1.400

N3/N14 N3/N14 IPE 200
(IPE) - 1.400 - 0.00 0.00 1.400 1.400

N16/N12 N16/N12 IPE 300
(IPE) - 1.114 - 0.00 0.00 1.114 1.114

N16/N17 N16/N17 IPE 300
(IPE) - 1.072 - 0.00 0.00 1.072 1.072

N17/N18 N17/N18 IPE 300
(IPE) - 1.072 - 0.00 0.00 1.072 1.072

N18/N19 N18/N19 IPE 300
(IPE) - 1.072 - 0.00 0.00 1.072 1.072

N19/N15 N19/N15 IPE 300
(IPE) - 1.114 - 0.00 0.00 1.114 1.114

N12/N14 N12/N14 IPE 300
(IPE) - 1.148 - 0.00 0.00 1.148 1.148

N14/N13 N14/N13 IPE 300
(IPE) - 1.148 - 0.00 0.00 1.148 1.148

N13/N15 N13/N15 IPE 300
(IPE) - 1.148 - 0.00 0.00 1.148 1.148

N3/N88 N3/N88 UPE 200
(UPE) - 1.190 - 0.00 0.00 1.190 1.190

N88/N8 N88/N8 UPE 200
(UPE) - 1.073 - 0.00 0.00 1.073 1.073

N8/N87 N8/N87 UPE 200
(UPE) - 1.101 - 0.00 0.00 1.101 1.101

N87/N5 N87/N5 UPE 200
(UPE) - 1.163 - 0.00 0.00 1.163 1.163

N86/N5 N86/N5 UPE 200
(UPE) - 1.161 - 0.00 0.00 1.161 1.161

N10/N86 N10/N86 UPE 200
(UPE) - 1.103 - 0.00 0.00 1.103 1.103

N93/N10 N93/N10 UPE 200
(UPE) - 1.119 - 0.00 0.00 1.119 1.119

N4/N93 N4/N93 UPE 200
(UPE) - 1.144 - 0.00 0.00 1.144 1.144

N92/N4 N92/N4 UPE 200
(UPE) - 1.121 - 0.00 0.00 1.121 1.121

N7/N92 N7/N92 UPE 200
(UPE) - 1.142 - 0.00 0.00 1.142 1.142
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Descripció

Material
Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf) Perfil(Sèrie)

Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipus Designació Indeformable

origen Deformable Indeformable
extrem

N91/N7 N91/N7 UPE 200
(UPE) - 1.001 - 0.00 0.00 1.001 1.001

N6/N91 N6/N91 UPE 200
(UPE) - 1.262 - 0.00 0.00 1.262 1.262

N6/N90 N6/N90 UPE 200
(UPE) - 1.194 - 0.00 0.00 1.194 1.194

N90/N9 N90/N9 UPE 200
(UPE) - 1.069 - 0.00 0.00 1.069 1.069

N89/N3 N89/N3 UPE 200
(UPE) - 1.098 - 0.00 0.00 1.098 1.098

N9/N89 N9/N89 UPE 200
(UPE) - 1.165 - 0.00 0.00 1.165 1.165

N16/N2 N16/N2 IPE 300
(IPE) - 1.100 0.300 0.00 0.00 1.400 1.400

N2/N15 N2/N15 IPE 300
(IPE) 0.300 1.200 - 0.00 0.00 1.500 1.500

N2/N19 N2/N19 IPE 300
(IPE) 0.425 0.975 - 0.00 0.00 1.400 1.400

N2/N18 N2/N18 IPE 300
(IPE) 0.300 1.100 - 0.00 0.00 1.400 1.400

N17/N2 N17/N2 UPE 200
(UPE) - 0.975 0.425 0.00 0.00 1.400 1.400

N6/N16 N6/N16 IPE 200
(IPE) - 1.500 - 0.00 0.00 1.500 1.500

N7/N17 N7/N17 IPE 200
(IPE) - 1.500 - 0.00 0.00 1.500 1.500

N18/N4 N18/N4 IPE 200
(IPE) - 1.500 - 0.00 0.00 1.500 1.500

N19/N10 N19/N10 IPE 200
(IPE) - 1.500 - 0.00 0.00 1.500 1.500

N15/N5 N15/N5 IPE 200
(IPE) - 1.400 - 0.00 0.00 1.400 1.400

Acer
conformat S275 N1/N21 N1/N2 D-600

(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N21/N23 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N23/N25 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N25/N27 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N27/N29 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N29/N31 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N31/N33 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N33/N35 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N35/N36 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N36/N39 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N39/N40 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N40/N42 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N42/N44 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N44/N46 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N46/N48 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N48/N50 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176
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Descripció

Material
Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf) Perfil(Sèrie)

Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipus Designació Indeformable

origen Deformable Indeformable
extrem

N50/N52 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N52/N54 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N54/N56 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N56/N59 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N59/N61 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N61/N63 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N63/N65 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N65/N67 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N67/N69 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N69/N71 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N71/N73 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N73/N75 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N75/N77 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N77/N79 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N79/N81 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N81/N83 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N83/N85 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.176 - 2.00 2.00 0.176 0.176

N85/N2 N1/N2 D-600
(Tubos) - 0.042 0.150 2.00 2.00 0.192 0.192

N2/N11 N2/N11 D-250
(Tubos) 0.150 11.850 - 0.00 0.00 12.000 12.000

N35/N34 N35/N34 60*3 (#) 0.300 1.200 - 0.00 0.00 1.500 1.500
N36/N37 N36/N37 60*3 (#) 0.308 1.190 - 0.00 0.00 1.498 1.498
N39/N38 N39/N38 60*3 (#) 0.333 1.166 - 0.00 0.00 1.499 1.499
N40/N41 N40/N41 60*3 (#) 0.384 1.116 - 0.00 0.00 1.500 1.500
N42/N43 N42/N43 60*3 (#) 0.384 1.115 - 0.00 0.00 1.499 1.499
N44/N45 N44/N45 60*3 (#) 0.333 1.166 - 0.00 0.00 1.499 1.499
N46/N47 N46/N47 60*3 (#) 0.308 1.190 - 0.00 0.00 1.498 1.498
N48/N49 N48/N49 60*3 (#) 0.300 1.200 - 0.00 0.00 1.500 1.500
N51/N50 N51/N50 60*3 (#) - 1.190 0.308 0.00 0.00 1.498 1.498
N53/N52 N53/N52 60*3 (#) - 1.165 0.334 0.00 0.00 1.499 1.499
N55/N54 N55/N54 60*3 (#) - 1.116 0.384 0.00 0.00 1.500 1.500
N57/N56 N57/N56 60*3 (#) - 1.115 0.384 0.00 0.00 1.499 1.499

N58/N59 N58/N59 UF-140x6
(U) - 1.167 0.333 0.00 0.00 1.500 1.500

N60/N61 N60/N61 60*3 (#) - 1.192 0.308 0.00 0.00 1.500 1.500
N62/N63 N62/N63 60*3 (#) - 1.200 0.300 0.00 0.00 1.500 1.500
N64/N65 N64/N65 60*3 (#) - 1.192 0.308 0.00 0.00 1.500 1.500
N66/N67 N66/N67 60*3 (#) - 1.167 0.333 0.00 0.00 1.500 1.500
N68/N69 N68/N69 60*3 (#) - 1.115 0.384 0.00 0.00 1.499 1.499
N70/N71 N70/N71 60*3 (#) - 1.116 0.384 0.00 0.00 1.500 1.500
N72/N73 N72/N73 60*3 (#) - 1.167 0.333 0.00 0.00 1.500 1.500
N74/N75 N74/N75 60*3 (#) - 1.191 0.308 0.00 0.00 1.499 1.499
N20/N21 N20/N21 60*3 (#) - 1.200 0.300 0.00 0.00 1.500 1.500
N23/N22 N23/N22 60*3 (#) 0.308 1.191 - 0.00 0.00 1.499 1.499
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Descripció

Material
Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf) Perfil(Sèrie)

Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipus Designació Indeformable

origen Deformable Indeformable
extrem

N25/N24 N25/N24 60*3 (#) 0.334 1.164 - 0.00 0.00 1.498 1.498
N27/N26 N27/N26 60*3 (#) 0.384 1.115 - 0.00 0.00 1.499 1.499
N29/N28 N29/N28 60*3 (#) 0.384 1.116 - 0.00 0.00 1.500 1.500
N31/N30 N31/N30 60*3 (#) 0.334 1.165 - 0.00 0.00 1.499 1.499

N33/N32 N33/N32 UF-140x6
(U) 0.308 1.191 - 0.00 0.00 1.499 1.499

N76/N77 N76/N77 60*3 (#) - 1.200 0.300 0.00 0.00 1.500 1.500
N79/N78 N79/N78 60*3 (#) 0.308 1.191 - 0.00 0.00 1.499 1.499
N81/N80 N81/N80 60*3 (#) 0.334 1.164 - 0.00 0.00 1.498 1.498
N83/N82 N83/N82 60*3 (#) 0.384 1.115 - 0.00 0.00 1.499 1.499
N85/N84 N85/N84 60*3 (#) 0.384 1.116 - 0.00 0.00 1.500 1.500

Notació:
Ni: Nus inicial
Nf: Nus final
βxy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY'
βxz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ'
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior

2.1.2.3.- Característiques mecàniques

Tipus de peça
Ref. Peces
1 N13/N8, N9/N12, N3/N14, N6/N16, N7/N17, N18/N4, N19/N10 i N15/N5
2 N16/N12, N16/N17, N17/N18, N18/N19, N19/N15, N12/N14, N14/N13, N13/N15, N16/N2,

N2/N15, N2/N19 i N2/N18
3 N3/N88, N88/N8, N8/N87, N87/N5, N86/N5, N10/N86, N93/N10, N4/N93, N92/N4, N7/N92,

N91/N7, N6/N91, N6/N90, N90/N9, N89/N3, N9/N89 i N17/N2
4 N1/N2
5 N2/N11
6 N35/N34, N36/N37, N39/N38, N40/N41, N42/N43, N44/N45, N46/N47, N48/N49, N51/N50,

N53/N52, N55/N54, N57/N56, N60/N61, N62/N63, N64/N65, N66/N67, N68/N69, N70/N71,
N72/N73, N74/N75, N20/N21, N23/N22, N25/N24, N27/N26, N29/N28, N31/N30, N76/N77,
N79/N78, N81/N80, N83/N82 i N85/N84

7 N58/N59 i N33/N32

Característiques mecàniques
Material

Ref. Descripció A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipus Designació

Acer
laminat S275 1 IPE 200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.92

2 IPE 300, (IPE) 53.80 24.07 17.80 8356.00 604.00 19.92
3 UPE 200, (UPE) 29.00 13.20 9.61 1910.00 187.00 8.89

Acer
conformat S275 4 D-600, (Tubos) 221.67 199.50 199.50 95841.58 95841.58 191683.15

5 D-250, (Tubos) 89.72 80.75 80.75 6369.05 6369.05 12738.10
6 60*3, (#) 6.44 2.85 2.85 33.53 33.53 57.21
7 UF-140x6, (U) 15.39 6.70 6.70 448.36 72.68 1.85

Notació:
Ref.: Referència
A: Àrea de la secció transversal
Avy: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y'
Avz: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z'
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y'
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z'
It: Inèrcia a torsió
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.

Llistats
TORRE_SANTA_CATARINA Data: 07/03/22

Pàgina 24



2.1.2.4.- Taula d'amidament

Taula d'amidament
Material Peça

(Ni/Nf) Perfil(Sèrie) Longitud
(m)

Volum
(m³)

Pes
(kg)Tipus Designació

Acer laminat S275 N13/N8 IPE 200 (IPE) 1.400 0.004 31.32
N9/N12 IPE 200 (IPE) 1.400 0.004 31.32
N3/N14 IPE 200 (IPE) 1.400 0.004 31.32
N16/N12 IPE 300 (IPE) 1.114 0.006 47.03
N16/N17 IPE 300 (IPE) 1.072 0.006 45.25
N17/N18 IPE 300 (IPE) 1.072 0.006 45.25
N18/N19 IPE 300 (IPE) 1.072 0.006 45.25
N19/N15 IPE 300 (IPE) 1.114 0.006 47.03
N12/N14 IPE 300 (IPE) 1.148 0.006 48.49
N14/N13 IPE 300 (IPE) 1.148 0.006 48.49
N13/N15 IPE 300 (IPE) 1.148 0.006 48.49
N3/N88 UPE 200 (UPE) 1.190 0.003 27.09
N88/N8 UPE 200 (UPE) 1.073 0.003 24.42
N8/N87 UPE 200 (UPE) 1.101 0.003 25.06
N87/N5 UPE 200 (UPE) 1.163 0.003 26.46
N86/N5 UPE 200 (UPE) 1.161 0.003 26.42
N10/N86 UPE 200 (UPE) 1.103 0.003 25.10
N93/N10 UPE 200 (UPE) 1.119 0.003 25.47
N4/N93 UPE 200 (UPE) 1.144 0.003 26.05
N92/N4 UPE 200 (UPE) 1.121 0.003 25.52
N7/N92 UPE 200 (UPE) 1.142 0.003 26.00
N91/N7 UPE 200 (UPE) 1.001 0.003 22.79
N6/N91 UPE 200 (UPE) 1.262 0.004 28.72
N6/N90 UPE 200 (UPE) 1.194 0.003 27.19
N90/N9 UPE 200 (UPE) 1.069 0.003 24.33
N89/N3 UPE 200 (UPE) 1.098 0.003 25.00
N9/N89 UPE 200 (UPE) 1.165 0.003 26.52
N16/N2 IPE 300 (IPE) 1.400 0.008 59.13
N2/N15 IPE 300 (IPE) 1.500 0.008 63.35
N2/N19 IPE 300 (IPE) 1.400 0.008 59.13
N2/N18 IPE 300 (IPE) 1.400 0.008 59.13
N17/N2 UPE 200 (UPE) 1.400 0.004 31.87
N6/N16 IPE 200 (IPE) 1.500 0.004 33.56
N7/N17 IPE 200 (IPE) 1.500 0.004 33.56
N18/N4 IPE 200 (IPE) 1.500 0.004 33.56
N19/N10 IPE 200 (IPE) 1.500 0.004 33.56
N15/N5 IPE 200 (IPE) 1.400 0.004 31.32

Acer
conformat S275 N1/N2 D-600 (Tubos) 6.000 0.133 1044.07

N2/N11 D-250 (Tubos) 12.000 0.108 845.20
N35/N34 60*3 (#) 1.500 0.001 7.59
N36/N37 60*3 (#) 1.498 0.001 7.58
N39/N38 60*3 (#) 1.499 0.001 7.58
N40/N41 60*3 (#) 1.500 0.001 7.59
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Taula d'amidament
Material Peça

(Ni/Nf) Perfil(Sèrie) Longitud
(m)

Volum
(m³)

Pes
(kg)Tipus Designació

N42/N43 60*3 (#) 1.499 0.001 7.58
N44/N45 60*3 (#) 1.499 0.001 7.58
N46/N47 60*3 (#) 1.498 0.001 7.58
N48/N49 60*3 (#) 1.500 0.001 7.59
N51/N50 60*3 (#) 1.498 0.001 7.58
N53/N52 60*3 (#) 1.499 0.001 7.59
N55/N54 60*3 (#) 1.500 0.001 7.59
N57/N56 60*3 (#) 1.499 0.001 7.58
N58/N59 UF-140x6 (U) 1.500 0.002 18.13
N60/N61 60*3 (#) 1.500 0.001 7.59
N62/N63 60*3 (#) 1.500 0.001 7.59
N64/N65 60*3 (#) 1.500 0.001 7.59
N66/N67 60*3 (#) 1.500 0.001 7.59
N68/N69 60*3 (#) 1.499 0.001 7.58
N70/N71 60*3 (#) 1.500 0.001 7.59
N72/N73 60*3 (#) 1.500 0.001 7.59
N74/N75 60*3 (#) 1.499 0.001 7.58
N20/N21 60*3 (#) 1.500 0.001 7.59
N23/N22 60*3 (#) 1.499 0.001 7.58
N25/N24 60*3 (#) 1.498 0.001 7.58
N27/N26 60*3 (#) 1.499 0.001 7.59
N29/N28 60*3 (#) 1.500 0.001 7.59
N31/N30 60*3 (#) 1.499 0.001 7.59
N33/N32 UF-140x6 (U) 1.499 0.002 18.11
N76/N77 60*3 (#) 1.500 0.001 7.59
N79/N78 60*3 (#) 1.499 0.001 7.58
N81/N80 60*3 (#) 1.498 0.001 7.58
N83/N82 60*3 (#) 1.499 0.001 7.59
N85/N84 60*3 (#) 1.500 0.001 7.59

Notació:
Ni: Nus inicial
Nf: Nus final

2.1.2.5.- Resum d'amidament

Resum d'amidament
Material

Sèrie Perfil
Longitud Volum Pes

Tipus Designació Perfil
(m)

Sèrie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Sèrie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Sèrie
(kg)

Material
(kg)

S275

IPE

IPE 200 11.600 0.033 259.52
IPE 300 14.586 0.078 616.01

26.186 0.112 875.53

UPE
UPE 200 19.504 0.057 444.00

19.504 0.057 444.00
Acer

laminat 45.690 0.168 1319.53
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Resum d'amidament
Material

Sèrie Perfil
Longitud Volum Pes

Tipus Designació Perfil
(m)

Sèrie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Sèrie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Sèrie
(kg)

Material
(kg)

S275

Tubos

D-600 6.000 0.133 1044.07
D-250 12.000 0.108 845.20

18.000 0.241 1889.27

#
60*3 46.480 0.030 235.14

46.480 0.030 235.14

U
UF-140x6 2.998 0.005 36.23

2.998 0.005 36.23
Acer

conformat 67.478 0.275 2160.65

2.1.2.6.- Amidament de superfícies

Perfils d'acer: Amidament de les superfícies a pintar

Tipus Sèrie Perfil Superfície unitària
(m²/m)

Longitud
(m)

Superfície
(m²)

Acer conformat

Tubos
D-600 1.885 6.000 11.310
D-250 0.785 12.000 9.425

# 60*3 0.224 46.480 10.419
U UF-140x6 0.525 2.998 1.575

Subtotal 32.728

Acer laminat
IPE

IPE 200 0.789 11.600 9.150
IPE 300 1.186 14.586 17.296

UPE UPE 200 0.708 19.504 13.809
Subtotal 40.255

Total 72.983

2.2.- Càrregues

2.2.1.- Nusos

Càrregues en nusos

Referència Hipòtesi Càrregues puntuals
(kN)

Direcció
X Y Z

N3 V 1 1.57 1.000 0.000 0.000
N4 V 2 1.57 -1.000 0.000 0.000
N5 V 1 1.57 1.000 0.000 0.000
N5 V 2 1.57 -1.000 0.000 0.000
N6 V 1 1.57 1.000 0.000 0.000
N6 V 2 1.57 -1.000 0.000 0.000
N7 V 2 1.57 -1.000 0.000 0.000
N8 V 1 1.57 1.000 0.000 0.000
N9 V 1 1.57 1.000 0.000 0.000
N10 V 2 1.57 -1.000 0.000 0.000
N11 V 1 4.91 1.000 0.000 0.000
N11 V 2 4.91 -1.000 0.000 0.000
N86 V 2 1.57 -1.000 0.000 0.000
N87 V 1 1.57 1.000 0.000 0.000
N88 V 1 1.57 1.000 0.000 0.000
N89 V 1 1.57 1.000 0.000 0.000
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Càrregues en nusos

Referència Hipòtesi Càrregues puntuals
(kN)

Direcció
X Y Z

N90 V 1 1.57 1.000 0.000 0.000
N91 V 2 1.57 -1.000 0.000 0.000
N92 V 2 1.57 -1.000 0.000 0.000
N93 V 2 1.57 -1.000 0.000 0.000

2.2.2.- Barres
Referències:

'P1', 'P2':
Càrregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la càrrega. 'P2'
no s'utilitza.
Càrregues trapezoïdals: 'P1' és el valor de la càrrega en el punt on comença (L1) i 'P2' és el
valor de la càrrega en el punt on acaba (L2).
Càrregues triangulars: 'P1' és el valor màxim de la càrrega. 'P2' no s'utilitza.
Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' són els valors de la temperatura a les cares exteriors o
paraments de la peça. L'orientació de la variació de l'increment de temperatura sobre la secció
transversal dependrà de la direcció seleccionada.

'L1', 'L2':
Càrregues i moments puntuals: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on
s'aplica la càrrega. 'L2' no s'utilitza.
Càrregues trapezoïdals, en faixa, i triangulars: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra
i la posició on comença la càrrega, 'L2' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició
on acaba la càrrega.

Unitats:
Càrregues puntuals: kN
Moments puntuals: kN·m.
Càrregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoïdals: kN/m.
Increments de temperatura: °C.

Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N1/N21 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N21/N23 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N23/N25 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N25/N27 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N27/N29 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N29/N31 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N31/N33 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N33/N35 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N35/N36 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N36/N39 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N39/N40 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N40/N42 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N42/N44 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N44/N46 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N46/N48 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
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Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N48/N50 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N50/N52 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N52/N54 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N54/N56 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N56/N59 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N59/N61 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N61/N63 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N63/N65 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N65/N67 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N67/N69 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N69/N71 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N71/N73 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N73/N75 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N75/N77 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N77/N79 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N79/N81 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N81/N83 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N83/N85 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N85/N2 Pes propi Uniforme 1.707 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N11 Pes propi Uniforme 0.691 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N8 Pes propi Uniforme 0.219 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N12 Pes propi Uniforme 0.219 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N14 Pes propi Uniforme 0.219 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N14 CM 1 Triangular Dreta 0.159 - 0.000 1.286 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N14 CM 1 Faixa 0.164 - 1.286 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N14 CM 1 Triangular Dreta 0.170 - 0.000 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N14 Q 2 Faixa 2.728 - 1.286 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N14 Q 2 Triangular Dreta 2.644 - 0.000 1.286 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N14 Q 2 Triangular Dreta 2.838 - 0.000 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N14 V 1 Triangular Dreta 0.454 - 0.000 1.400 Globals 0.000 -0.000 1.000
N3/N14 V 1 Faixa 0.437 - 1.286 1.400 Globals -0.000 -0.000 1.000
N3/N14 V 1 Triangular Dreta 0.423 - 0.000 1.286 Globals -0.000 -0.000 1.000
N3/N14 V 2 Faixa 0.437 - 1.286 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N14 V 2 Triangular Dreta 0.423 - 0.000 1.286 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N14 V 2 Triangular Dreta 0.454 - 0.000 1.400 Globals -0.000 0.000 -1.000
N3/N14 N 1 Triangular Dreta 0.341 - 0.000 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N14 N 1 Triangular Dreta 0.317 - 0.000 1.286 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N14 N 1 Faixa 0.327 - 1.286 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N12 Pes propi Uniforme 0.414 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N12 CM 1 Trapezoïdal 0.226 0.183 0.000 1.114 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N12 Q 2 Trapezoïdal 3.760 3.052 0.000 1.114 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N12 V 1 Trapezoïdal 0.602 0.488 0.000 1.114 Globals 0.000 0.000 1.000
N16/N12 V 2 Trapezoïdal 0.602 0.488 0.000 1.114 Globals -0.000 -0.000 -1.000
N16/N12 N 1 Trapezoïdal 0.451 0.366 0.000 1.114 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Pes propi Uniforme 0.414 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
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Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N16/N17 CM 1 Faixa 0.236 - 0.000 0.004 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 CM 1 Trapezoïdal 0.236 0.204 0.004 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 CM 1 Triangular Dreta 0.190 - 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Q 1 Trapezoïdal 3.933 3.399 0.004 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Q 1 Faixa 3.932 - 0.000 0.004 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Q 1 Triangular Dreta 3.172 - 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 V 1 Triangular Dreta 0.508 - 0.000 1.072 Globals -0.000 -0.000 1.000
N16/N17 V 1 Trapezoïdal 0.629 0.544 0.004 1.072 Globals -0.000 -0.000 1.000
N16/N17 V 1 Faixa 0.629 - 0.000 0.004 Globals -0.000 -0.000 1.000
N16/N17 V 2 Trapezoïdal 0.629 0.544 0.004 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 V 2 Faixa 0.629 - 0.000 0.004 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 V 2 Triangular Dreta 0.508 - 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 N 1 Triangular Dreta 0.381 - 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 N 1 Faixa 0.472 - 0.000 0.004 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 N 1 Trapezoïdal 0.472 0.408 0.004 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 Pes propi Uniforme 0.414 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 Pes propi Triangular Esq. 0.381 - 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 CM 1 Triangular Esq. 0.190 - 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 CM 1 Trapezoïdal 0.233 0.204 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 Q 1 Triangular Esq. 3.172 - 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 Q 1 Trapezoïdal 3.886 3.399 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 V 1 Triangular Esq. 0.508 - 0.000 1.072 Globals -0.000 -0.000 1.000
N17/N18 V 1 Trapezoïdal 0.622 0.544 0.000 1.072 Globals -0.000 -0.000 1.000
N17/N18 V 2 Triangular Esq. 0.508 - 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 V 2 Trapezoïdal 0.622 0.544 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 N 1 Trapezoïdal 0.466 0.408 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Pes propi Uniforme 0.414 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 CM 1 Trapezoïdal 0.233 0.204 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 CM 1 Triangular Dreta 0.190 - 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Q 1 Triangular Dreta 3.172 - 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 Q 1 Trapezoïdal 3.887 3.399 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 V 1 Triangular Dreta 0.508 - 0.000 1.072 Globals -0.000 -0.000 1.000
N18/N19 V 1 Trapezoïdal 0.622 0.544 0.000 1.072 Globals -0.000 -0.000 1.000
N18/N19 V 2 Triangular Dreta 0.508 - 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 V 2 Trapezoïdal 0.622 0.544 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 N 1 Triangular Dreta 0.381 - 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N19 N 1 Trapezoïdal 0.466 0.408 0.000 1.072 Globals 0.000 0.000 -1.000
N19/N15 Pes propi Uniforme 0.414 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N19/N15 CM 1 Triangular Esq. 0.196 - 0.000 1.114 Globals 0.000 0.000 -1.000
N19/N15 CM 1 Trapezoïdal 0.210 0.229 0.000 1.114 Globals 0.000 0.000 -1.000
N19/N15 Q 1 Trapezoïdal 3.504 3.817 0.000 1.114 Globals 0.000 0.000 -1.000
N19/N15 Q 1 Triangular Esq. 3.270 - 0.000 1.114 Globals 0.000 0.000 -1.000
N19/N15 V 1 Trapezoïdal 0.561 0.611 0.000 1.114 Globals -0.000 -0.000 1.000
N19/N15 V 1 Triangular Esq. 0.523 - 0.000 1.114 Globals -0.000 -0.000 1.000
N19/N15 V 2 Trapezoïdal 0.561 0.611 0.000 1.114 Globals 0.000 0.000 -1.000
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Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N19/N15 V 2 Triangular Esq. 0.523 - 0.000 1.114 Globals 0.000 0.000 -1.000
N19/N15 N 1 Trapezoïdal 0.420 0.458 0.000 1.114 Globals 0.000 0.000 -1.000
N19/N15 N 1 Triangular Esq. 0.392 - 0.000 1.114 Globals 0.000 0.000 -1.000
N12/N14 Pes propi Uniforme 0.414 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N12/N14 CM 1 Trapezoïdal 0.190 0.220 0.000 1.148 Globals 0.000 0.000 -1.000
N12/N14 Q 2 Trapezoïdal 3.172 3.675 0.000 1.148 Globals 0.000 0.000 -1.000
N12/N14 V 1 Trapezoïdal 0.508 0.588 0.000 1.148 Globals -0.000 -0.000 1.000
N12/N14 V 2 Trapezoïdal 0.508 0.588 0.000 1.148 Globals 0.000 0.000 -1.000
N12/N14 N 1 Trapezoïdal 0.381 0.441 0.000 1.148 Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N13 Pes propi Uniforme 0.414 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N13 CM 1 Faixa 0.223 - 0.000 0.007 Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N13 CM 1 Trapezoïdal 0.223 0.190 0.007 1.148 Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N13 Q 2 Faixa 3.710 - 0.000 0.007 Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N13 Q 2 Trapezoïdal 3.712 3.172 0.007 1.148 Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N13 V 1 Trapezoïdal 0.594 0.508 0.007 1.148 Globals 0.000 -0.000 1.000
N14/N13 V 1 Faixa 0.594 - 0.000 0.007 Globals 0.000 -0.000 1.000
N14/N13 V 2 Faixa 0.594 - 0.000 0.007 Globals -0.000 0.000 -1.000
N14/N13 V 2 Trapezoïdal 0.594 0.508 0.007 1.148 Globals -0.000 0.000 -1.000
N14/N13 N 1 Trapezoïdal 0.445 0.381 0.007 1.148 Globals 0.000 0.000 -1.000
N14/N13 N 1 Faixa 0.445 - 0.000 0.007 Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N15 Pes propi Uniforme 0.414 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N15 CM 1 Trapezoïdal 0.190 0.222 0.000 1.148 Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N15 Q 2 Trapezoïdal 3.172 3.705 0.000 1.148 Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N15 V 1 Trapezoïdal 0.508 0.593 0.000 1.148 Globals -0.000 0.000 1.000
N13/N15 V 2 Trapezoïdal 0.508 0.593 0.000 1.148 Globals 0.000 -0.000 -1.000
N13/N15 N 1 Trapezoïdal 0.381 0.445 0.000 1.148 Globals 0.000 0.000 -1.000
N35/N34 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N35/N34 Q 1 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N36/N37 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N36/N37 Q 1 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N36/N37 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N39/N38 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N39/N38 Q 1 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N39/N38 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N40/N41 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N40/N41 Q 1 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N40/N41 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N42/N43 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N42/N43 Q 1 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N42/N43 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N44/N45 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N44/N45 Q 1 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N44/N45 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N46/N47 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N46/N47 Q 1 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
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Barra Hipòtesi Tipus
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P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N46/N47 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N48/N49 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N48/N49 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N48/N49 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N51/N50 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N51/N50 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N51/N50 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N53/N52 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N53/N52 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N53/N52 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N55/N54 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N55/N54 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N55/N54 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N57/N56 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N57/N56 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N57/N56 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 Pes propi Uniforme 0.119 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N58/N59 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N60/N61 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N60/N61 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N60/N61 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N62/N63 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N62/N63 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N62/N63 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N64/N65 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N64/N65 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N64/N65 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N66/N67 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N66/N67 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N66/N67 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N68/N69 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N70/N71 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N72/N73 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N74/N75 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N20/N21 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N20/N21 Q 1 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
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N20/N21 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 Q 1 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N23/N22 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 Q 1 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N25/N24 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 Q 1 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N27/N26 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N29/N28 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N29/N28 Q 1 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N29/N28 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N31/N30 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N31/N30 Q 1 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N31/N30 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N33/N32 Pes propi Uniforme 0.119 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N33/N32 Q 1 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N33/N32 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N76/N77 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N76/N77 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N76/N77 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N79/N78 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N79/N78 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N79/N78 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N81/N80 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N81/N80 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N81/N80 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N83/N82 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N83/N82 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N83/N82 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N85/N84 Pes propi Uniforme 0.050 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N85/N84 Q 2 Uniforme 1.962 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N85/N84 N 1 Uniforme 0.294 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N88 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N88 CM 1 Triangular Dreta 0.202 - 0.000 1.183 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N88 CM 1 Faixa 0.202 - 1.183 1.190 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N88 Q 2 Triangular Dreta 3.360 - 0.000 1.183 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N88 Q 2 Faixa 3.362 - 1.183 1.190 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N88 V 1 Faixa 0.538 - 1.183 1.190 Globals 0.000 -0.000 1.000
N3/N88 V 1 Triangular Dreta 0.538 - 0.000 1.183 Globals 0.000 -0.000 1.000
N3/N88 V 2 Triangular Dreta 0.538 - 0.000 1.183 Globals -0.000 0.000 -1.000
N3/N88 V 2 Faixa 0.538 - 1.183 1.190 Globals -0.000 0.000 -1.000
N3/N88 N 1 Faixa 0.403 - 1.183 1.190 Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N88 N 1 Triangular Dreta 0.403 - 0.000 1.183 Globals 0.000 0.000 -1.000
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N88/N8 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N88/N8 CM 1 Trapezoïdal 0.237 0.202 0.000 1.073 Globals 0.000 0.000 -1.000
N88/N8 Q 2 Trapezoïdal 3.949 3.374 0.000 1.073 Globals 0.000 0.000 -1.000
N88/N8 V 1 Trapezoïdal 0.632 0.540 0.000 1.073 Globals 0.000 -0.000 1.000
N88/N8 V 2 Trapezoïdal 0.632 0.540 0.000 1.073 Globals -0.000 0.000 -1.000
N88/N8 N 1 Trapezoïdal 0.474 0.405 0.000 1.073 Globals 0.000 0.000 -1.000
N8/N87 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N8/N87 CM 1 Trapezoïdal 0.202 0.237 0.000 1.101 Globals 0.000 0.000 -1.000
N8/N87 Q 2 Trapezoïdal 3.372 3.938 0.000 1.080 Globals 0.000 0.000 -1.000
N8/N87 Q 2 Faixa 3.909 - 1.080 1.101 Globals 0.000 0.000 -1.000
N8/N87 V 1 Faixa 0.625 - 1.080 1.101 Globals -0.000 0.000 1.000
N8/N87 V 1 Trapezoïdal 0.539 0.630 0.000 1.080 Globals -0.000 0.000 1.000
N8/N87 V 2 Trapezoïdal 0.539 0.630 0.000 1.080 Globals 0.000 -0.000 -1.000
N8/N87 V 2 Faixa 0.625 - 1.080 1.101 Globals 0.000 -0.000 -1.000
N8/N87 N 1 Faixa 0.469 - 1.080 1.101 Globals 0.000 0.000 -1.000
N8/N87 N 1 Trapezoïdal 0.405 0.473 0.000 1.080 Globals 0.000 0.000 -1.000
N87/N5 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N87/N5 CM 1 Triangular Esq. 0.198 - 0.000 1.163 Globals 0.000 0.000 -1.000
N87/N5 Q 2 Triangular Esq. 3.295 - 0.000 1.163 Globals 0.000 0.000 -1.000
N87/N5 V 1 Triangular Esq. 0.527 - 0.000 1.163 Globals -0.000 0.000 1.000
N87/N5 V 2 Triangular Esq. 0.527 - 0.000 1.163 Globals 0.000 -0.000 -1.000
N87/N5 N 1 Triangular Esq. 0.395 - 0.000 1.163 Globals 0.000 0.000 -1.000
N86/N5 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N86/N5 CM 1 Triangular Esq. 0.197 - 0.000 1.161 Globals 0.000 0.000 -1.000
N86/N5 Q 1 Triangular Esq. 3.290 - 0.000 1.161 Globals 0.000 0.000 -1.000
N86/N5 V 1 Triangular Esq. 0.526 - 0.000 1.161 Globals -0.000 -0.000 1.000
N86/N5 V 2 Triangular Esq. 0.526 - 0.000 1.161 Globals 0.000 0.000 -1.000
N86/N5 N 1 Triangular Esq. 0.395 - 0.000 1.161 Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N86 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N86 CM 1 Trapezoïdal 0.217 0.236 0.000 1.103 Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N86 Q 1 Trapezoïdal 3.612 3.934 0.000 1.080 Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N86 Q 1 Faixa 3.903 - 1.080 1.103 Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N86 V 1 Faixa 0.624 - 1.080 1.103 Globals -0.000 -0.000 1.000
N10/N86 V 1 Trapezoïdal 0.578 0.629 0.000 1.080 Globals -0.000 -0.000 1.000
N10/N86 V 2 Trapezoïdal 0.578 0.629 0.000 1.080 Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N86 V 2 Faixa 0.624 - 1.080 1.103 Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N86 N 1 Faixa 0.468 - 1.080 1.103 Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N86 N 1 Trapezoïdal 0.433 0.472 0.000 1.080 Globals 0.000 0.000 -1.000
N93/N10 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N93/N10 CM 1 Faixa 0.238 - 0.000 0.110 Globals 0.000 0.000 -1.000
N93/N10 CM 1 Trapezoïdal 0.248 0.217 0.110 1.119 Globals 0.000 0.000 -1.000
N93/N10 Q 1 Faixa 3.973 - 0.000 0.110 Globals 0.000 0.000 -1.000
N93/N10 Q 1 Trapezoïdal 4.128 3.610 0.110 1.119 Globals 0.000 0.000 -1.000
N93/N10 V 1 Trapezoïdal 0.660 0.578 0.110 1.119 Globals -0.000 -0.000 1.000
N93/N10 V 1 Faixa 0.636 - 0.000 0.110 Globals -0.000 -0.000 1.000
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N93/N10 V 2 Faixa 0.636 - 0.000 0.110 Globals 0.000 0.000 -1.000
N93/N10 V 2 Trapezoïdal 0.660 0.578 0.110 1.119 Globals 0.000 0.000 -1.000
N93/N10 N 1 Trapezoïdal 0.495 0.433 0.110 1.119 Globals 0.000 0.000 -1.000
N93/N10 N 1 Faixa 0.477 - 0.000 0.110 Globals 0.000 0.000 -1.000
N4/N93 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N4/N93 CM 1 Triangular Dreta 0.194 - 0.000 1.144 Globals 0.000 0.000 -1.000
N4/N93 Q 1 Triangular Dreta 3.240 - 0.000 1.144 Globals 0.000 0.000 -1.000
N4/N93 V 1 Triangular Dreta 0.518 - 0.000 1.144 Globals -0.000 -0.000 1.000
N4/N93 V 2 Triangular Dreta 0.518 - 0.000 1.144 Globals 0.000 0.000 -1.000
N4/N93 N 1 Triangular Dreta 0.389 - 0.000 1.144 Globals 0.000 0.000 -1.000
N92/N4 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N92/N4 CM 1 Faixa 0.238 - 0.000 0.112 Globals 0.000 0.000 -1.000
N92/N4 CM 1 Trapezoïdal 0.248 0.217 0.112 1.121 Globals 0.000 0.000 -1.000
N92/N4 Q 1 Faixa 3.969 - 0.000 0.112 Globals 0.000 0.000 -1.000
N92/N4 Q 1 Trapezoïdal 4.127 3.609 0.112 1.121 Globals 0.000 0.000 -1.000
N92/N4 V 1 Trapezoïdal 0.660 0.578 0.112 1.121 Globals -0.000 -0.000 1.000
N92/N4 V 1 Faixa 0.635 - 0.000 0.112 Globals -0.000 -0.000 1.000
N92/N4 V 2 Faixa 0.635 - 0.000 0.112 Globals 0.000 0.000 -1.000
N92/N4 V 2 Trapezoïdal 0.660 0.578 0.112 1.121 Globals 0.000 0.000 -1.000
N92/N4 N 1 Trapezoïdal 0.495 0.433 0.112 1.121 Globals 0.000 0.000 -1.000
N92/N4 N 1 Faixa 0.476 - 0.000 0.112 Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N92 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N92 CM 1 Triangular Dreta 0.194 - 0.000 1.142 Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N92 Q 1 Triangular Dreta 3.233 - 0.000 1.142 Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N92 V 1 Triangular Dreta 0.517 - 0.000 1.142 Globals -0.000 -0.000 1.000
N7/N92 V 2 Triangular Dreta 0.517 - 0.000 1.142 Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N92 N 1 Triangular Dreta 0.388 - 0.000 1.142 Globals 0.000 0.000 -1.000
N91/N7 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N91/N7 CM 1 Trapezoïdal 0.252 0.217 0.000 1.001 Globals 0.000 0.000 -1.000
N91/N7 Q 1 Trapezoïdal 4.193 3.624 0.000 1.001 Globals 0.000 0.000 -1.000
N91/N7 V 1 Trapezoïdal 0.671 0.580 0.000 1.001 Globals -0.000 -0.000 1.000
N91/N7 V 2 Trapezoïdal 0.671 0.580 0.000 1.001 Globals 0.000 0.000 -1.000
N91/N7 N 1 Trapezoïdal 0.503 0.435 0.000 1.001 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N91 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N91 CM 1 Triangular Dreta 0.215 - 0.000 1.257 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N91 CM 1 Faixa 0.215 - 1.257 1.262 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N91 Q 1 Triangular Dreta 3.591 - 0.000 1.257 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N91 Q 1 Faixa 3.592 - 1.257 1.262 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N91 V 1 Faixa 0.575 - 1.257 1.262 Globals -0.000 -0.000 1.000
N6/N91 V 1 Triangular Dreta 0.575 - 0.000 1.257 Globals -0.000 -0.000 1.000
N6/N91 V 2 Triangular Dreta 0.575 - 0.000 1.257 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N91 V 2 Faixa 0.575 - 1.257 1.262 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N91 N 1 Faixa 0.431 - 1.257 1.262 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N91 N 1 Triangular Dreta 0.431 - 0.000 1.257 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N90 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
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N6/N90 CM 1 Triangular Dreta 0.204 - 0.000 1.194 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N90 Q 2 Triangular Dreta 3.395 - 0.000 1.194 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N90 V 1 Triangular Dreta 0.543 - 0.000 1.194 Globals 0.000 0.000 1.000
N6/N90 V 2 Triangular Dreta 0.543 - 0.000 1.194 Globals -0.000 -0.000 -1.000
N6/N90 N 1 Triangular Dreta 0.407 - 0.000 1.194 Globals 0.000 0.000 -1.000
N90/N9 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N90/N9 CM 1 Faixa 0.244 - 0.000 0.062 Globals 0.000 0.000 -1.000
N90/N9 CM 1 Trapezoïdal 0.249 0.202 0.062 1.069 Globals 0.000 0.000 -1.000
N90/N9 Q 2 Faixa 4.070 - 0.000 0.062 Globals 0.000 0.000 -1.000
N90/N9 Q 2 Trapezoïdal 4.157 3.375 0.062 1.069 Globals 0.000 0.000 -1.000
N90/N9 V 1 Trapezoïdal 0.665 0.540 0.062 1.069 Globals 0.000 0.000 1.000
N90/N9 V 1 Faixa 0.651 - 0.000 0.062 Globals 0.000 0.000 1.000
N90/N9 V 2 Faixa 0.651 - 0.000 0.062 Globals -0.000 -0.000 -1.000
N90/N9 V 2 Trapezoïdal 0.665 0.540 0.062 1.069 Globals -0.000 -0.000 -1.000
N90/N9 N 1 Trapezoïdal 0.499 0.405 0.062 1.069 Globals 0.000 0.000 -1.000
N90/N9 N 1 Faixa 0.488 - 0.000 0.062 Globals 0.000 0.000 -1.000
N89/N3 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N89/N3 CM 1 Triangular Esq. 0.186 - 0.000 1.098 Globals 0.000 0.000 -1.000
N89/N3 Q 2 Triangular Esq. 3.097 - 0.000 1.098 Globals 0.000 0.000 -1.000
N89/N3 V 1 Triangular Esq. 0.496 - 0.000 1.098 Globals -0.000 -0.000 1.000
N89/N3 V 2 Triangular Esq. 0.496 - 0.000 1.098 Globals 0.000 0.000 -1.000
N89/N3 N 1 Triangular Esq. 0.372 - 0.000 1.098 Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N89 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N89 CM 1 Trapezoïdal 0.202 0.234 0.000 1.083 Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N89 CM 1 Faixa 0.227 - 1.083 1.165 Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N89 Q 2 Trapezoïdal 3.364 3.897 0.000 1.083 Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N89 Q 2 Faixa 3.780 - 1.083 1.165 Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N89 V 1 Faixa 0.605 - 1.083 1.165 Globals -0.000 -0.000 1.000
N9/N89 V 1 Trapezoïdal 0.538 0.623 0.000 1.083 Globals -0.000 -0.000 1.000
N9/N89 V 2 Trapezoïdal 0.538 0.623 0.000 1.083 Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N89 V 2 Faixa 0.605 - 1.083 1.165 Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N89 N 1 Faixa 0.454 - 1.083 1.165 Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N89 N 1 Trapezoïdal 0.404 0.468 0.000 1.083 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N2 Pes propi Uniforme 0.414 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N2 CM 1 Triangular Dreta 0.146 - 0.000 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N2 Q 1 Triangular Dreta 2.428 - 0.000 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N2 V 1 Triangular Dreta 0.388 - 0.000 1.400 Globals -0.000 -0.000 1.000
N16/N2 V 2 Triangular Dreta 0.388 - 0.000 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N2 N 1 Triangular Dreta 0.291 - 0.000 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N15 Pes propi Uniforme 0.414 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N15 CM 1 Triangular Esq. 0.146 - 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N15 Q 1 Triangular Esq. 2.428 - 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N15 V 1 Triangular Esq. 0.388 - 0.000 1.500 Globals -0.000 -0.000 1.000
N2/N15 V 2 Triangular Esq. 0.388 - 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N15 N 1 Triangular Esq. 0.291 - 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
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N2/N19 Pes propi Uniforme 0.414 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N18 Pes propi Uniforme 0.414 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N18 Pes propi Triangular Esq. 0.291 - 0.000 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N18 CM 1 Triangular Esq. 0.146 - 0.000 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N18 CM 1 Triangular Esq. 0.146 - 0.000 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N18 Q 1 Triangular Esq. 2.428 - 0.000 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N18 Q 1 Triangular Esq. 2.428 - 0.000 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N18 V 1 Triangular Esq. 0.388 - 0.000 1.400 Globals -0.000 -0.000 1.000
N2/N18 V 1 Triangular Esq. 0.388 - 0.000 1.400 Globals -0.000 -0.000 1.000
N2/N18 V 2 Triangular Esq. 0.388 - 0.000 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N18 V 2 Triangular Esq. 0.388 - 0.000 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N2/N18 N 1 Triangular Esq. 0.291 - 0.000 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N17/N2 Pes propi Uniforme 0.223 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 Pes propi Uniforme 0.219 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 CM 1 Triangular Dreta 0.181 - 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 CM 1 Triangular Dreta 0.172 - 0.000 1.414 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 CM 1 Faixa 0.176 - 1.414 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 Q 1 Triangular Dreta 3.008 - 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 Q 2 Triangular Dreta 2.866 - 0.000 1.414 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 Q 2 Faixa 2.928 - 1.414 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 V 1 Triangular Dreta 0.459 - 0.000 1.414 Globals 0.000 0.000 1.000
N6/N16 V 1 Triangular Dreta 0.481 - 0.000 1.500 Globals -0.000 -0.000 1.000
N6/N16 V 1 Faixa 0.469 - 1.414 1.500 Globals 0.000 0.000 1.000
N6/N16 V 2 Triangular Dreta 0.459 - 0.000 1.414 Globals -0.000 -0.000 -1.000
N6/N16 V 2 Faixa 0.469 - 1.414 1.500 Globals -0.000 -0.000 -1.000
N6/N16 V 2 Triangular Dreta 0.481 - 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 N 1 Faixa 0.351 - 1.414 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 N 1 Triangular Dreta 0.344 - 0.000 1.414 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N16 N 1 Triangular Dreta 0.361 - 0.000 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N17 Pes propi Uniforme 0.219 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N17 CM 1 Triangular Dreta 0.165 - 0.000 1.345 Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N17 CM 1 Faixa 0.172 - 1.345 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N17 Q 1 Triangular Dreta 2.746 - 0.000 1.345 Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N17 Q 1 Faixa 2.860 - 1.345 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N17 V 1 Faixa 0.458 - 1.345 1.500 Globals -0.000 -0.000 1.000
N7/N17 V 1 Triangular Dreta 0.439 - 0.000 1.345 Globals -0.000 -0.000 1.000
N7/N17 V 2 Triangular Dreta 0.439 - 0.000 1.345 Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N17 V 2 Faixa 0.458 - 1.345 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N17 N 1 Faixa 0.343 - 1.345 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N17 N 1 Triangular Dreta 0.330 - 0.000 1.345 Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N4 Pes propi Uniforme 0.219 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N4 CM 1 Faixa 0.172 - 0.000 0.153 Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N4 CM 1 Triangular Esq. 0.165 - 0.153 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N4 Q 1 Faixa 2.863 - 0.000 0.153 Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N4 Q 1 Triangular Esq. 2.751 - 0.153 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
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N18/N4 V 1 Triangular Esq. 0.440 - 0.153 1.500 Globals -0.000 -0.000 1.000
N18/N4 V 1 Faixa 0.458 - 0.000 0.153 Globals -0.000 -0.000 1.000
N18/N4 V 2 Faixa 0.458 - 0.000 0.153 Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N4 V 2 Triangular Esq. 0.440 - 0.153 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N4 N 1 Triangular Esq. 0.330 - 0.153 1.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N18/N4 N 1 Faixa 0.344 - 0.000 0.153 Globals 0.000 0.000 -1.000
N19/N10 Pes propi Uniforme 0.219 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N5 Pes propi Uniforme 0.219 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N5 CM 1 Faixa 0.169 - 0.000 0.031 Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N5 CM 1 Triangular Esq. 0.167 - 0.031 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N5 CM 1 Faixa 0.169 - 0.000 0.029 Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N5 CM 1 Triangular Esq. 0.168 - 0.029 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N5 Q 1 Faixa 2.811 - 0.000 0.031 Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N5 Q 1 Triangular Esq. 2.789 - 0.031 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N5 Q 2 Faixa 2.815 - 0.000 0.029 Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N5 Q 2 Triangular Esq. 2.794 - 0.029 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N5 V 1 Triangular Esq. 0.447 - 0.029 1.400 Globals -0.000 0.000 1.000
N15/N5 V 1 Faixa 0.450 - 0.000 0.029 Globals -0.000 0.000 1.000
N15/N5 V 1 Triangular Esq. 0.446 - 0.031 1.400 Globals -0.000 -0.000 1.000
N15/N5 V 1 Faixa 0.450 - 0.000 0.031 Globals -0.000 -0.000 1.000
N15/N5 V 2 Faixa 0.450 - 0.000 0.029 Globals 0.000 -0.000 -1.000
N15/N5 V 2 Triangular Esq. 0.447 - 0.029 1.400 Globals 0.000 -0.000 -1.000
N15/N5 V 2 Faixa 0.450 - 0.000 0.031 Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N5 V 2 Triangular Esq. 0.446 - 0.031 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N5 N 1 Triangular Esq. 0.335 - 0.029 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N5 N 1 Faixa 0.338 - 0.000 0.029 Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N5 N 1 Triangular Esq. 0.335 - 0.031 1.400 Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N5 N 1 Faixa 0.337 - 0.000 0.031 Globals 0.000 0.000 -1.000

2.3.- Resultats

2.3.1.- Sisme 

Norma utilitzada: NCSE-02
Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02

Mètode de càlcul: Anàlisi mitjançant espectres de resposta (NCSE-02, 3.6.2)
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2.3.1.1.- Espectre de càlcul

2.3.1.1.1.- Espectre elàstic d'acceleracions
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Coef.Amplificació:

On:

és l'espectre normalitzat de resposta elàstica.

El valor màxim de les ordenades espectrals és 0.362 g.

NCSE-02 (2.2, 2.3 i 2.4)

Paràmetres necessaris per a la definició de l'espectre

ac: Acceleració sísmica de càlcul (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.145 g

ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  ab : 0.140 g
ρ: Coeficient adimensional de risc  ρ : 1.00

Tipus de construcció: Construccions d'importància normal
S: Coeficient d'amplificació del terreny (NCSE-02, 2.2)  S : 1.03

C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II

ab: Acceleració bàsica (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  ab : 0.140 g
ρ: Coeficient adimensional de risc  ρ : 1.00

ν: Coeficient depenent de l'amortiment (NCSE-02, 2.5)  ν : 1.00

Ω: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)  Ω : 5.00 %
TA: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.13 s

K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00
C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30

Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II

TB: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.52 s
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K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00
C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30

Tipus de sòl (NCSE-02, 2.4): Tipus II

2.3.1.1.2.- Espectre de disseny d'acceleracions

L'espectre de disseny sísmic s'obté reduint l'espectre elàstic pel coeficient (µ)
corresponent a cada direcció d'anàlisi.

β: Coeficient de resposta  β : 0.50

ν: Coeficient depenent de l'amortiment (NCSE-02, 2.5)  ν : 1.00

Ω: Esmorteïment (NCSE-02, Taula 3.1)  Ω : 5.00 %
µ: Coeficient de comportament per ductilitat (NCSE-02, 3.7.3.1)  µ : 2.00

Ductilitat (NCSE-02, Taula 3.1): Ductilitat baixa
ac: Acceleració sísmica de càlcul (NCSE-02, 2.2)  ac : 0.145 g
K: Coeficient de contribució (NCSE-02, 2.1 i Annex 1)  K : 1.00
C: Coeficient del terreny (NCSE-02, 2.4)  C : 1.30
TA: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TA : 0.13 s
TB: Període característic de l'espectre (NCSE-02, 2.3)  TB : 0.52 s

NCSE-02 (3.6.2.2)
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2.3.1.2.- Coeficients de participació

Mode T Lx Ly Mx My Hipòtesi X(1) Hipòtesi Y(1)

Mode 1 0.905 0.0018 1 0 % 10.27 %
R = 2
A = 1.022 m/s²
D = 21.1883 mm

R = 2
A = 1.022 m/s²
D = 21.1883 mm

Mode 2 0.905 1 0.002 10.22 % 0 %
R = 2
A = 1.022 m/s²
D = 21.1892 mm

R = 2
A = 1.022 m/s²
D = 21.1892 mm

Mode 3 0.381 0.1696 0.9855 1.62 % 54.91 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 6.53612 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 6.53612 mm

Mode 4 0.380 0.9636 0.2674 56.5 % 4.36 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 6.48554 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 6.48554 mm

Mode 5 0.377 0.7207 0.6933 6.52 % 6.05 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 6.40991 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 6.40991 mm

Mode 6 0.156 0.5477 0.8367 0.08 % 0.19 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.09771 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.09771 mm

Mode 7 0.154 0.4809 0.8768 0.08 % 0.28 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.06858 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.06858 mm

Mode 8 0.154 0.0455 0.999 0 % 0.53 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.06688 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.06688 mm

Mode 9 0.154 0.7957 0.6057 0.04 % 0.02 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.06588 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.06588 mm

Mode 10 0.153 0.331 0.9436 0 % 0.01 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.05231 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.05231 mm

Mode 11 0.152 0.7589 0.6512 0.32 % 0.24 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.03934 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.03934 mm
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Mode T Lx Ly Mx My Hipòtesi X(1) Hipòtesi Y(1)

Mode 12 0.152 0.9778 0.2097 0.15 % 0.01 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.03881 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.03881 mm

Mode 13 0.152 0.7368 0.6761 0.27 % 0.23 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.03506 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.03506 mm

Mode 14 0.152 0.1623 0.9867 0.01 % 0.29 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.03417 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.03417 mm

Mode 15 0.152 0.039 0.9992 0 % 0.15 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.03419 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.03419 mm

Mode 16 0.152 0.4613 0.8872 0 % 0 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.03371 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.03371 mm

Mode 17 0.151 0.4318 0.902 0.02 % 0.11 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.03263 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 1.03263 mm

Mode 18 0.147 0.9228 0.3852 0.04 % 0.01 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.96889 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.96889 mm

Mode 19 0.146 0.8297 0.5582 0.58 % 0.27 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.95781 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.95781 mm

Mode 20 0.146 0.2049 0.9788 0 % 0.02 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.95563 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.95563 mm

Mode 21 0.146 0.7568 0.6536 0.21 % 0.16 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.95377 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.95377 mm

Mode 22 0.145 0.738 0.6748 0.09 % 0.08 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.95207 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.95207 mm

Mode 23 0.145 0.6449 0.7642 0.13 % 0.18 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.95144 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.95144 mm

Mode 24 0.145 0.2822 0.9593 0.03 % 0.31 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.94777 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.94777 mm

Mode 25 0.145 0.5827 0.8127 0.02 % 0.03 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.94641 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.94641 mm

Mode 26 0.144 0.9995 0.0312 0.27 % 0 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.93227 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.93227 mm

Mode 27 0.135 0.6877 0.726 0.02 % 0.02 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.82181 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.82181 mm

Mode 28 0.134 0.887 0.4618 0.58 % 0.16 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.80504 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.80504 mm

Mode 29 0.134 0.6362 0.7715 0.29 % 0.43 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.80321 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.80321 mm
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Mode T Lx Ly Mx My Hipòtesi X(1) Hipòtesi Y(1)

Mode 30 0.133 0.406 0.9139 0.07 % 0.35 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.80151 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.80151 mm

Mode 31 0.133 0.3844 0.9232 0 % 0 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.80004 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.80004 mm

Mode 32 0.133 0.2867 0.958 0 % 0.02 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.79994 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.79994 mm

Mode 33 0.133 0.277 0.9609 0 % 0.01 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.79989 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.79989 mm

Mode 34 0.133 0.2073 0.9783 0 % 0.05 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.79918 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.79918 mm

Mode 35 0.133 0.5964 0.8027 0.03 % 0.05 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.79863 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.79863 mm

Mode 36 0.133 0.9899 0.142 0.09 % 0 %
R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.79602 mm

R = 2
A = 1.776 m/s²
D = 0.79602 mm

Mode 37 0.075 0.1832 0.9831 0.14 % 4.02 %
R = 2
A = 1.627 m/s²
D = 0.23456 mm

R = 2
A = 1.627 m/s²
D = 0.23456 mm

Mode 38 0.074 0.9878 0.1555 13.48 % 0.34 %
R = 2
A = 1.625 m/s²
D = 0.22836 mm

R = 2
A = 1.625 m/s²
D = 0.22836 mm

Mode 39 0.073 0.1649 0.9863 0.19 % 6.95 %
R = 2
A = 1.619 m/s²
D = 0.21604 mm

R = 2
A = 1.619 m/s²
D = 0.21604 mm

Total 92.09 % 91.11 %

T: Període de vibració en segons.
Lx, Ly: Coeficients de participació normalitzats en cada direcció de l'anàlisi.
Mx, My: Percentatge de massa desplaçada per cada mode en cada direcció de l'anàlisi.
R: Relació entre l'acceleració de càlcul utilitzant la ductilitat assignada a l'estructura i l'acceleració de càlcul
obtinguda sense ductilitat.
A: Acceleració de càlcul, incloent la ductilitat.
D: Coeficient del mode. Equival al desplaçament màxim del grau de llibertat dinàmic.

Representació dels períodes modals
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Es representa el rang de períodes abastat pels modes estudiats, amb indicació dels modes en els quals es
desplaça més del 30% de la massa:

Hipòtesi Sisme  1
Hipòtesi
modal

T
(s)

A
(g)

Mode 3 0.381 0.181
Mode 4 0.380 0.181

3.- FONAMENTACIÓ

3.1.- Elements de fonamentació aïllats

3.1.1.- Descripció

Referències Geometria Armat

N1
Sabata quadrada
Ample: 300.0 cm
Cantell: 100.0 cm

Sup X: 13Ø16c/22
Sup Y: 13Ø16c/22
Inf X: 13Ø16c/22
Inf Y: 13Ø16c/22

3.1.2.- Amidament

Referència: N1 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø16
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (kg)
13x2.84
13x4.48

36.92
58.27

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

13x2.84
13x4.48

36.92
58.27

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (kg)

13x2.84
13x4.48

36.92
58.27

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

13x2.84
13x4.48

36.92
58.27

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

147.68
233.08

 
233.08

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

162.45
256.39

 
256.39

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)
Element Ø16 HA-25, Yc=1.5 Neteja
Referència: N1 256.39 9.00 0.90
Totals 256.39 9.00 0.90

3.1.3.- Comprovació

Referència: N1
Dimensions: 300 x 300 x 100
Armats: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.1962 MPa
Calculat: 0.0570942 MPa Compleix

    - Tensió mitja en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.2943 MPa
Calculat: 0.0521892 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.24525 MPa
Calculat: 0.0649422 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.24525 MPa
Calculat: 0.111442 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions accidentals sísmiques: Màxim: 0.367875 MPa
Calculat: 0.0947646 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 14.4 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 187.3 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 218.54 kN·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 98.89 kN·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 128.61 kN Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 32.57 kN Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
Criteri de CYPE

    - Situacions persistents: Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 168.2 kN/m² Compleix

    - Situacions accidentals sísmiques: Màxim: 5769.2 kN/m²
Calculat: 63.8 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Article 58.8.1 de la norma EHE-08

Mínim: 25 cm
Calculat: 100 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N1:

Mínim: 50 cm
Calculat: 92 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Article 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínim: 0.0009 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.0009 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
Article 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculat: 0.001 
    - Armat inferior direcció X: Mínim: 0.0004 Compleix
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Referència: N1
Dimensions: 300 x 300 x 100
Armats: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22
Comprovació Valors Estat
    - Armat inferior direcció Y: Mínim: 0.0002 Compleix
    - Armat superior direcció X: Mínim: 0.0002 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Mínim: 0.0001 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 58.8.2 (norma EHE-08) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 16 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 16 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 58.8.2 de la norma EHE-08 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 22 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 22 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Calculat: 26 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Mínim: 19 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Mínim: 19 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 19 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 19 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Mínim: 24 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Mínim: 24 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Mínim: 24 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Mínim: 24 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
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OBJECTE D'AQUEST ESTUDI 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i salut estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte a 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, les instalꞏlacions preceptives d'higiene i benestar 
dels treballadors, així com les previsions per posteriors treballs de manteniment i conservació. La seva 
redacció s’adapta al contingut del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre i, més concretament a allò indicat 
a l’article 5 d’aquest Reial Decret. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per a dur a terme les seves obligacions 
en el camp de la prevenció de riscos professionals concretades en la redacció del preceptiu Pla de Seguretat 
i Salut.  

DADES GENERALS 

PROMOTOR AJUNTAMENT DE MANRESA amb CIF  P-0811200-E  i  domicili 
social a la plaça Major, núm. 1, 08241 – MANRESA (Barcelona). 
T 93 878 23 00 . 

TIPUS  D’OBRA:   Projecte  executiu de restauració i mirador de la Torre Santa 
Caterina. 

SITUACIÓ  Turó de Santa Caterina, a 400 m del Km 0,9 de la carretera 
Manresa-Igualada. 

PEM 171.006,97€ 
PEC 246.232,94€ 
REDACTOR DEL PROJECTE  Martí Just i Calderer. 

Enginyer Tècnic de Mines i Enginyer Tècnic Industrial amb n. de 
colꞏlegiat 20.048 del COLꞏLEGI D'ENGINYERS GRADUATS I 
D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DE MANRESA , i amb 
domicili professional al carrer Àngel Guimerà, n. 3 2n-1a de 
Manresa. 
S.A. DE INGENIERÍA LARIX 
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DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 

ACCESSOS A L’OBRA. 

L’àmbit de les actuacions se situa annex a la Torre Santa Caterina de Manresa. 
L’accés es realitza des del el camí de les Pedreres i el carrer Torre de Santa Caterina,  que connecta  a 400m 
del KM 0,9 de la carretera Manresa-Igualada. 

DESCRIPCIÓ D’OBRA I PROCEDIMENTS 

DESCRIPCIÓ PRÈVIA 

S’inclou en el present projecte les actuacions principals següents: 

  La restauració i consolidació de la Torre Santa Caterina 

 La desvinculació de les instalꞏlacions de l’estructura original de la Torre Santa Caterina per la qual 
cosa : 

o Es retira tots els elements directament vinculats als murs de la torre, tal i com, 
instalꞏlacions, estructures auxiliars, quadres elèctrics, antenes de 
telecomunicacions, màstil interior per suport de la bandera, etc. 

o es construeix una plataforma circular totalment exempta dels murs de la torre, amb 
escala d’accés, per desvincular tots aquests elements dels murs de la torre. Tots 
aquests elements, tal com els quadres elèctrics i de telecomunicacions, antenes 
de telecomunicacions i el màstil central de la bandera, aniran vinculats a aquesta 
nova estructura, que al mateix temps servirà com a mirador. 

 

REPLANTEIG GENERAL DE L’OBRA 

La documentació gràfica aportada en el projecte permet el replanteig general de l’obra. 

ACTUACIONS PREVISTES. 

CONSIDERACIONS INICIALS 

Prèviament a l’inici de les obres es realitzaran les actuacions previstes al Pla de Seguretat redactat per 
l’empresa constructora de l’obra –aprovat pel coordinador en matèria de seguritat i de salut durant l’execució 
d’obra- en  aplicació del present estudi de seguretat i salut i en funció del propi sistema d’execució de l’obra. 
S’establiran els tancaments que delimiten el límit de l’obra, els seus accessos , senyalitzacions, proteccions 
colꞏlectives, instalꞏlacions de higiene i benestar de l’obra i les demés mesures preventives de seguretat i salut 
indicades en la documentació del present estudi de seguretat i pla de seguretat corresponent. 
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L'execució del projecte comportarà les següents actuacions: 

INSTALꞏLACIONS DE HIGIENE I BENESTAR DE L’OBRA 

S’instalꞏlaran les instalꞏlacions de Higiene i benestar de l’obra a l’espai destinat per això. 

TREBALLS PREVIS , DESMUNTATGES I ENDERROCS 

Prèviament a les actuacions descrites es preveu la retirada i trasllat d’elements d’instalꞏlacions existents. 
Es determinarà les instalꞏlacions a anulꞏlar, considerant el correcte funcionament del servei. 
Els treballs previs constaran de:  

 Muntatge tancaments  

 Muntatge de bastida tubular metàlꞏlica  

 Desmuntatge d’instalꞏlacions i elements de subjecció. 

 Retirada màstil i fonaments 

LA RESTAURACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE LA TORRE SANTA CATERINA 

TREBALLS EN SUBSÒL D’ARQUEOLOGIA 

 Treballs d’excavació arqueològica 

 Tractament base. Estesa gravilla 

 Drenatge. Formació drenatge evacuació aigües subsòl. 

RESTAURACIÓ PARAMENTS. ARQUEOLOGIA 

 Neteges de superfícies (morter, atac biològic, grafitti, salinització) 

 Consolidació de juntes 

 Consolidació suport petri 

TREBALLS DE MIRADOR I SUPORT D’ INSTALꞏLACIONS 

ESTRUCTURA 

 Fonamentació de formigó armat 

 Estructura d’acer del mirador. 

 Baranes d’acer 

 Formació d’escales. Xapa d’acer perforada antilliscant. 

 Màstil de bandera 

REVESTIMENTS I SENYALITZACIÓ 

 Pintura de xapes d’acer, amb pintura: 
o  1a capa, imprimació epoxi – poliamidica catòdic de molt alt contingut de zinc amb 

una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a l'abrasió.  
o 2a capa, imprimació epoxi – poliamidica rica amb zinc, amb òxids metàlꞏlics i 

estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corrosió. 
o 3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat. 

 Senyalització patrimonial identificativa amb plafons metàlꞏlics. 
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INSTALꞏLACIONS 

 Electricitat i enllumenat. Formació de terres i connexió equipotencial. 

 Instalꞏlació d’antenes de telecomunicacions, i quadres de connexió i protecció. 

. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA 

Les principals activitats a desenvolupar, seran les següents: 

INSTALꞏLACIONS DE HIGIENE I BENESTAR DE L’OBRA 

TREBALLS PREVIS 

 Mobilització d’equips i material a obra. 

 Muntatges bastides 

DEMOLICIONS I DESMUNTATGES 

 Desmuntatge subestructures i instalꞏlacions. 

 Arrencada d’elements, enderrocs i demolicions fonaments 

TREBALLS ARQUEOLÒGICS 

 Treballs d’excavació arqueològica i neteges i consolidació superfícies 

EXCAVACIONS  

 Excavacions 

ESTRUCTURA 

 Estructura metàlꞏlica 

 Treballs de serralleria 

REVESTIMENTS  I SENYALITZACIÓ 

 Pintura  

 senyalització 

 INSTALꞏLACIONS 

 Instalꞏlació elèctrica i telecomunicacions 

RISCOS QUE PODEN SER EVITATS. 

En la concepció del projecte s’han aplicat els principis preventius generals establerts a la Llei de prevenció de 
riscos laboral.  
No  s’han identificat riscos que poden ser evitats, més enllà dels evitats en el propi projecte per l’aplicació de 
decisions tècniques  i que no han de ser identificats en aquest estudi en consonància a allò establert al la guia 
tècnica del INSHT que desenvolupa el RD 1627/1997, de 24 d’ Octubre. 



 
PROJECTE EXECUTIU. RESTAURACIÓ I MIRADOR DE LA TORRE DE SANTA CATERINA MANRESA (BAGES) 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT-Pàgina  6 

RISCOS PREVISIBLES I EQUIPS  I MEDIS AUXILIARS A EMPRAR. 

Seguidament es consideren els principals riscos que es poden produir en les diferents etapes de l'obra. 

EQUIPS I RISCOS PREVISTOS PER A LES DIFERENTS ACTIVITATS CONSIDERADES. 

Activitat:  Instalꞏlacions de higiene i benestar de l’obra 
Treballs inclosos Equips a emprar 
1.- Emplaçament i instalꞏlació. Camions. Eines mecàniques i/o elèctriques i manuals. 

Riscos previsibles 
Proteccions  

Proteccions Individuals Colꞏlectives 

1. 
 

caigudes de persones a diferent nivell 
cops i contactes amb elements mòbils 
Caiguda d’objectes per desplom 
atrapament per bolcada de màquines 
atropellaments 
contactes tèrmics 
contactes elèctrics 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents físics: sorolls i 
vibracions. 
incendis i explosions 

Casc ( fora de cabina) 
Calçat de seguretat 
Roba i accessori de senyalització. 
Protectors auditius 
Faixa i Cinturó anti-vibratori 
Guants contra agressions mecàniques 
i tèrmiques 
 (manteniment) 

Senyalització 
Veure apartat 5 

 
 
Activitat:  Treballs previs: Mobilització d’equips i material a obra. 
Treballs inclosos Equips a emprar 
1.- Desplaçament camions transport Camions, dúmper i furgonetes. 
2.-Desplaçament de maquinària  Compressors, Eines mecàniques i/o elèctriques i 

manuals. 

Riscos previsibles 

Proteccions  

Proteccions Individuals Colꞏlectives 

1. 
2 
 

caigudes de persones a diferent nivell 
cops i contactes amb elements mòbils 
atrapament per bolcada de màquines 
atropellaments 
contactes tèrmics 
contactes elèctrics 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents físics: sorolls i 
vibracions. 
incendis i explosions 

Casc ( fora de cabina) 
Calçat de seguretat 
Roba i accessori de senyalització. 
Protectors auditius 
Faixa i Cinturó anti-vibratori 
Guants contra agressions mecàniques 
i tèrmiques 
 (manteniment) 

Senyalització 
Veure apartat 5 
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Activitat:  Treballs previs. Muntatge de bastides 
Treballs inclosos Equips a emprar 
1- muntatge de bastides Eines mecàniques i/o elèctriques i manuals 

Carretons manuals. 
Camions, dúmper i furgonetes 

Riscos previsibles 

Proteccions  

Proteccions Individuals Colꞏlectives 

1. 
2 
 

caigudes de persones a diferent nivell 
cops i contactes amb elements mòbils 
atrapament per bolcada de màquines 
atropellaments 
contactes tèrmics 
contactes elèctrics 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents físics: sorolls i 
vibracions. 
incendis i explosions 

Casc ( fora de cabina) 
Calçat de seguretat 
Roba i accessori de senyalització. 
Protectors auditius 
Faixa i Cinturó anti-vibratori 
Guants contra agressions mecàniques 
i tèrmiques 
 (manteniment) 
Arnés de seguretat (treballs en alçada) 
 

Senyalització 
Veure apartat 5 

 

Activitat:  demolicions, i desmuntatges: 
desmuntatge subestructures i instalꞏlacions 

Treballs inclosos Equips a emprar 
1- desmuntatge  Eines mecàniques i/o elèctriques i manuals 
2.- Càrrega i transport Camions, carretons manuals 

Riscos previsibles 

Proteccions  

Proteccions Individuals Colꞏlectives 

1 Caiguda d’objectes per manipulació 
Caigudes al mateix nivell 
Caigudes a diferent nivell 
Cops i talls contra objectes i eines 
Sobreesforços 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents físics: soroll 

Casc  
Calçat de seguretat 
Roba i accessori de senyalització. 
Guants contra agressions mecàniques 
i tèrmiques 
Armilla d’alta visibilitat 
Protecció auditiva (si s’escau) 
Arnés de seguretat (treballs en alçada) 
 

Senyalització 
Veure apartat 5 

2 Atropellament per maquinària i vehicles. 
Atrapaments per o entre objectes 
Caiguda d’objectes per desplom 
Caiguda d’objectes per manipulació 
Contactes tèrmics. 
Sobreesforços 
Caigudes a diferent nivell 
Exposició a temperatures extremes 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents físics: soroll i vibracions

Casc ( fora de cabina) 
Calçat de seguretat 
Roba i accessori de senyalització. 
Guants contra agressions mecàniques  
Armilla d’alta visibilitat 
Faixa i Cinturó anti-vibratori 
Protecció auditiva (si s’escau) 
Arnés de seguretat (treballs en alçada) 
 

Senyalització 
Veure apartat 5 
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Activitat:  demolicions, i desmuntatges: 

Arrencada d’elements, enderrocs i demolicions fonaments 
 

Treballs inclosos Equips a emprar 
1.-Arrencada d’elements i enderrocs Eines mecàniques i/o elèctriques i manuals 
2.- Demolició i extracció del ferm. Eines mecàniques i/o elèctriques i manuals compressor i 

martells pneumàtics 
3- Càrrega i transport a l’abocador. Camions, carretons manuals 

Riscos previsibles 
Proteccions 
Individuals Colꞏlectives 

1 
 

Projecció de partícules. 
Caigudes al mateix nivell. 
Caiguda a diferent nivell 
Cops i talls amb elements mòbils  
Cops i talls contra objectes i eines 
Atrapaments per o entre objectes 
Caiguda d’objectes per desplom 
Sobreesforç 
Contactes tèrmics. 
Exposició a temperatures extremes 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents químics: pols 
Risc de danys a la salut per l’exposició a 
agents físics: sorolls i vibracions. 

Ulleres anti-impactes 
Casc de seguretat.  
Calçat de seguretat.  
Guants de cuir. 
Davantals, polaines. 
Armilla d’alta visibilitat 
Faixa i Cinturó anti-vibratori 
Protecció auditiva (si s’escau) 
Protecció respiratòria (si s’escau): 
màscara antipols. 
Arnés de seguretat (treballs en alçada) 
 

Neteja i ordre 
de l’obra. 
Senyalització 
Veure apartat 5 

2 Projecció de partícules. 
Caigudes al mateix nivell. 
Cops i talls amb elements mòbils 
Sobreesforç 
Contactes tèrmics. 
Exposició a temperatures extremes 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents químics: pols 
Risc de danys a la salut per l’exposició a 
agents físics: sorolls i vibracions. 

Ulleres anti-impactes 
Casc ( fora de cabina) 
Calçat de seguretat 
Roba i accessori de senyalització. 
Guants de protecció  
Armilla d’alta visibilitat 
Faixa i Cinturó anti-vibratori 
Protecció auditiva (si s’escau) 
Protecció respiratòria (si s’escau): 
màscara antipols. 
 

Neteja i ordre 
de l’obra. 
Senyalització 
Veure apartat 5 

3 Atropellament per maquinària i vehicles. 
Caiguda d’objectes  
Contactes tèrmics. 
Sobreesforç 
Exposició a temperatures extremes 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents químics: pols 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents físics: sorolls i 
vibracions. 

Casc ( fora de cabina) 
Calçat de seguretat 
Roba i accessori de senyalització. 
Guants de protecció  
Armilla d’alta visibilitat 
Faixa i Cinturó anti-vibratori 
Protecció auditiva (si s’escau) 
Protecció respiratòria  
 

Neteja i ordre 
de l’obra. 
Senyalització 
Veure apartat 5 
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Activitat:  Treballs arqueològics 
Treballs inclosos Equips a emprar 
1..- Excavació de terres Eines mecàniques i/o elèctriques i manuals compressor i 

martells pneumàtics 
2.- Càrrega i transport a l’abocador. Retroexcavadora i camions. 

3-  neteja i consolidació de superfícies Eines mecàniques i/o elèctriques i manuals  

Riscos previsibles 
Proteccions 
Individuals Colꞏlectives 

1 Projecció de partícules. 
Caigudes al mateix nivell. 
Cops i talls amb elements mòbils màquina. 
Sobreesforç 
Contactes tèrmics. 
Exposició a temperatures extremes 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents químics: pols 
Risc de danys a la salut per l’exposició a 
agents físics: sorolls i vibracions. 
 

Ulleres anti-impactes 
Casc ( fora de cabina) 
Calçat de seguretat 
Roba i accessori de senyalització. 
Guants de protecció  
Armilla d’alta visibilitat 
Faixa i Cinturó anti-vibratori 
Protecció auditiva (si s’escau) 
Protecció respiratòria (si s’escau): 
màscara antipols. 
 

Neteja i ordre 
de l’obra. 
Senyalització 
Veure apartat 5 

2 Atropellament per maquinària i vehicles. 
Caiguda d’objectes  
Contactes tèrmics. 
Sobreesforç 
Exposició a temperatures extremes 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents químics: pols 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents físics: sorolls i 
vibracions. 

Casc ( fora de cabina) 
Calçat de seguretat 
Roba i accessori de senyalització. 
Guants de protecció  
Armilla d’alta visibilitat 
Faixa i Cinturó anti-vibratori 
Protecció auditiva (si s’escau) 
Protecció respiratòria  
 

Neteja i ordre 
de l’obra. 
Senyalització 
Veure apartat 5 

3 Projecció de partícules. 
Caigudes al mateix nivell. 
Caigudes a diferent nivell 
Cops i talls amb elements mòbils màquina. 
Sobreesforç 
Contactes tèrmics. 
Exposició a temperatures extremes 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents químics: pols 
 

Ulleres anti-impactes 
Casc ( fora de cabina) 
Calçat de seguretat 
Roba i accessori de senyalització. 
Guants de protecció  
Armilla d’alta visibilitat 
Faixa i Cinturó anti-vibratori 
Protecció auditiva (si s’escau) 
Protecció respiratòria (si s’escau): 
màscara antipols. 
Arnés de seguretat (treballs en alçada) 
 

Neteja i ordre 
de l’obra. 
Senyalització 
Veure apartat 5 
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Activitat:  Excavacions 
Treballs inclosos Equips a emprar 
1..- Excavació de terres Eines mecàniques i/o elèctriques i manuals compressor i 

martells pneumàtics 
2.- Càrrega i transport a l’abocador. Retroexcavadora i camions. 

Riscos previsibles 
Proteccions 
Individuals Colꞏlectives 

1 Projecció de partícules. 
Caigudes al mateix nivell. 
Cops i talls amb elements mòbils màquina. 
Sobreesforç 
Contactes tèrmics. 
Exposició a temperatures extremes 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents químics: pols 
Risc de danys a la salut per l’exposició a 
agents físics: sorolls i vibracions. 
 

Ulleres anti-impactes 
Casc ( fora de cabina) 
Calçat de seguretat 
Roba i accessori de senyalització. 
Guants de protecció  
Armilla d’alta visibilitat 
Faixa i Cinturó anti-vibratori 
Protecció auditiva (si s’escau) 
Protecció respiratòria (si s’escau): 
màscara antipols. 
 

Neteja i ordre 
de l’obra. 
Senyalització 
Veure apartat 5 

2 Atropellament per maquinària i vehicles. 
Caiguda d’objectes  
Contactes tèrmics. 
Sobreesforç 
Exposició a temperatures extremes 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents químics: pols 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents físics: sorolls i 
vibracions. 

Casc ( fora de cabina) 
Calçat de seguretat 
Roba i accessori de senyalització. 
Guants de protecció  
Armilla d’alta visibilitat 
Faixa i Cinturó anti-vibratori 
Protecció auditiva (si s’escau) 
Protecció respiratòria  
 

Neteja i ordre 
de l’obra. 
Senyalització 
Veure apartat 5 
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Activitat:  Estructures 
Estructura metàlꞏlica 

Treballs inclosos Equips a emprar 
1.- colꞏlocació de perfils d’acer  eines mecàniques i/o elèctriques i manuals 

maquinària auxiliar 

Riscos previsibles 
Proteccions 
Individuals Colꞏlectives 

1  
 
 

Atrapaments per o entre objectes 
Caiguda d’objectes per desplom 
Caiguda d’objectes per manipulació 
Cops i talls contra objectes i eines 
Contactes tèrmics. 
Sobreesforços 
Caigudes a diferent nivell 
Exposició a temperatures extremes 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents físics  
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents químics. 

Casc ( fora de cabina) 
Calçat de seguretat 
Roba i accessori de senyalització. 
Guants contra agressions mecàniques 
i tèrmiques 
 Armilla d’alta visibilitat 
Protecció auditiva (si s’escau) 
Arnés de seguretat (treballs en 
alçada). 
Guants de cuir. 
Davantals, polaines. 
Pantalla  

Neteja i ordre 
de l’obra. 
Senyalització 
Línia de vida 
Baranes de 
seguretat 
 
Veure capítol 4 

 
 

Activitat:  Estructures 
Treballs de serralleria 

Treballs inclosos Equips a emprar 
1.- colꞏlocació de perfils de serralleria  eines mecàniques i/o elèctriques i manuals 

maquinària auxiliar 

Riscos previsibles 
Proteccions 
Individuals Colꞏlectives 

1  
 
 

Atrapaments per o entre objectes 
Caiguda d’objectes per desplom 
Caiguda d’objectes per manipulació 
Cops i talls contra objectes i eines 
Contactes tèrmics. 
Sobreesforços 
Caigudes a diferent nivell 
Exposició a temperatures extremes 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents físics  
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents químics. 

Casc ( fora de cabina) 
Calçat de seguretat 
Roba i accessori de senyalització. 
Guants contra agressions mecàniques 
i tèrmiques 
 Armilla d’alta visibilitat 
Protecció auditiva (si s’escau) 
Arnés de seguretat (treballs en 
alçada). 
Guants de cuir. 
Davantals, polaines. 
Pantalla  

Neteja i ordre 
de l’obra. 
Senyalització 
Línia de vida 
Baranes de 
seguretat 
 
Veure capítol 4 
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Activitat:  Revestiments i senyalització 
Pintat 

Treballs inclosos Equips a emprar 
1.- Pintura eines mecàniques i/o elèctriques i manuals 

Riscos previsibles 
Proteccions 
Individuals Colꞏlectives 

1 Caigudes al mateix nivell. 
Caigudes a diferent nivell 
Cops i talls contra objectes i eines 
Sobreesforç 
Exposició a temperatures extremes 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents químics. 
 

Ulleres anti-impactes 
Casc de seguretat.  
Calçat de seguretat.  
Guants contra agressions mecàniques 
i tèrmiques 
Armilla d’alta visibilitat 
Protecció auditiva (si s’escau) 
Protecció respiratòria (si s’escau) 
Arnés de seguretat (treballs en alçada) 

Neteja i ordre 
de l’obra. 
Senyalització 
Veure apartat 5 
 

 
Activitat:  Revestiments i.senyalització 

senyalització 
Treballs inclosos Equips a emprar 
1.- senyalització eines mecàniques i/o elèctriques i manuals 

Riscos previsibles 
Proteccions 
Individuals Colꞏlectives 

1 Caigudes al mateix nivell. 
Cops i talls contra objectes i eines 
Sobreesforç 
Exposició a temperatures extremes 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents químics. 
 

Ulleres anti-impactes 
Casc de seguretat.  
Calçat de seguretat.  
Guants contra agressions mecàniques 
i tèrmiques 
Armilla d’alta visibilitat 
Protecció auditiva (si s’escau) 
Protecció respiratòria (si s’escau) 

Neteja i ordre 
de l’obra. 
Senyalització 
Veure apartat 5 
 

 
Activitat:  INSTALꞏLACIONS  

Instalꞏlació elèctrica i telecomunicacions 
Treballs inclosos Equips a emprar 
1.- Instalꞏlació elèctrica i telecomunicacions eines mecàniques i/o elèctriques i manuals  

escales, plataforma, bastida. 

Riscos previsibles 
Proteccions 
Individuals Colꞏlectives 

1.  
 
 
 

Caiguda persones al mateix nivell 
Caigudes a diferent nivell 
Trepitjades sobre objectes 
Cops i talls contra objectes i eines  
Contactes elèctrics. 
Sobreesforços 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents químics. 

Casc de seguretat.  
Calçat de seguretat.  
Guants contra agressions mecàniques 
i tèrmiques,. 
Guants i eines per treballs amb 
electricitat 
Roba i accessori de senyalització. 
Arnés de seguretat (treballs en alçada) 
 

Neteja i ordre 
de l’obra. 
Senyalització 
Veure apartat 5 
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PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

CONSIDERACIONS GENERALS. 

En general, qualsevol obstacle, rasa o pou, quedarà permanentment senyalitzat i protegit mentre existeixi, 
mitjançant xarxes reflectants, llums nocturns amb balises intermitents, senyals de perill que avisin de la seva 
existència, tanques de contenció metàlꞏliques per a persones o de formigó (tipus New Jersey), per a vehicles. 
En zones d’accés de vianants, sempre es deixarà un espai lliure d’obstacles, que es senyalitzarà i limitarà 
amb xarxes reflectants. 
Els accessos a l’obra estaran en tot moment perfectament senyalitzats, advertint d’aquest fet a terceres 
persones. 
Es revisarà periòdicament tant la senyalització implantada com les mesures de seguretat adoptades, 
corregint-se immediatament qualsevol anomalia. 

MESURES PREVENTIVES. 

TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
 
ATROPELLAMENT 

 
 Independitzar la circulació de maquinaria i personal. 
 Dotar a totes les màquines de llums de maniobra quan facin marxa 

enrere. 
 Les màquines grans (tipus retro o similars) disposaran de senyals 

acústiques que es posaran en funcionament de forma automàtica al 
fer marxa enrere. 

 Colꞏlocar senyals de Stop en les incorporacions a la via publica. 
 Senyalitzar i delimitar l’obra. 
 Evitar que el personal es mogui dins del camp d'acció de les diferents 

màquines. 
 mantenir distàncies de seguretat. 
 es maniobres de gran tonatge han de ser dirigides per persones que 

senyalitzin. 
 Limitar la velocitat de circulació per l’interior de l’obra. 
 Quan les màquines circulin per l’obra, cal verificar que la persona que 

la condueix està autoritzada, té la formació i la informació 
específiques de PRL que fixa el RD 1215/1997, de 18 de juliol, article 
5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina 
circula per una via pública, cal que, a més a més, el conductor tingui 
el carnet de conduir B. 

 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius 
responen correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, 
etc. 
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TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
 
ATRAPAMENTS  

 
 Delimitació de distàncies mínimes d’apropament de maquinària i 

personal. 
 Senyalització del risc. 
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb 

folgances ni joies i cal utilitzar els equips de protecció adequats.  
 apuntalament de talussos. 
 separació de la circulació dels límits del talussos. 
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en 

terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca de 
transmissió en punt neutral, el motor aturat, l’interruptor de la bateria 
en posició desconnectada i la màquina bloquejada 

 Protecció d’elements mòbils de màquines. Instalꞏlació de resguards o 
dispositius de seguretat. 

 emprar medis auxiliars per manipulació de càrregues. 
 manteniment adequat de maquinària. 
 Execució de rases amb els talussos adequats. 
 Vigilar amb molta cura que no es produeixin canvis en les parets del 

terreny. 
 Si apareixen esquerdes en el terreny, apuntalar immediatament la 

rasa. 
 Si a l'obrir la rasa es formen "coves", cal apuntalar o bé suavitzar el 

pendent dels talussos de les parets fins a eliminar totalment el 
material solt. 

 Evitar l'acumulació de terres o materials a la vora de l'excavació. 
 Impedir la circulació de camions o màquines pesants a la proximitat 

de les rases. 
 Sempre que hi hagi operaris treballant a l’interior de l’excavació, es 

mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com el 
seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi 
qualsevol situació d’emergència. 

 L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat 
més gran de 1,30m, es disposaran a distància no menor de 2 m. de la 
vorera del tall. 
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TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
 
ATRAPAMENTS PER BOLCADA 
DE MÀQUINA 

 
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en 

terreny pla, el fre d’estacionament connectat, la palanca de 
transmissió en punt neutral, el motor aturat, l’interruptor de la bateria 
en posició desconnectada i la màquina bloquejada 

 manteniment adequat de maquinària. 
 ús de maquinària amb estructures de protecció en cas de bolcada. 
 Impedir la circulació de camions o màquines pesants a la proximitat 

de les rases. 
 assegurar la  màxima visibilitat de la màquina, i en el seu cas rebre 

indicacions de senyalista. 
 Organització correcta de la circulació interior de l'obra, inclosa la 

senyalització provisional, si cal. 
 Senyalització dels límits de les excavacions 
 Colꞏlocació de topalls per a la càrrega i descàrrega de camions a la 

vora de les excavacions. 
 Evitar que les màquines treballin en talussos, en angles superiors als 

admesos. 
 regularitzar sempre que sigui possible el terreny. 
 informació i formació adequada del treballador. 
 revisió de maquinària prèviament al seu ús. 
 utilitzar la maquinària únicament per a la finalitat establerta. 
 limitar la velocitat de circulació 
 Evitar desplaçaments de maquinària en zones a menys de 2m de la 

vorera del talús 
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TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
 
CAIGUDES DE PERSONES A 
DIFERENT NIVELL 

 
 Protegir els límits dels elements deprimits, com ara rases, pous, 

obres de fàbrica enterrades, etc. amb baranes adequades. 
 ús prioritari de proteccions colꞏlectives, davant equips de protecció 

individual. 
 Baranes perimetrals amb alçada mínima de 90 cm, amb entorn peu, 

passamà i protecció intermitja. 
 Línies de vides ancorades a punts ferms de l’estructura. 
 protecció de forats horitzontals. 
 Les bastides perimetrals es disposaran i usaran segons pla de 

muntatge, utilització i manteniment. 
 senyalització adequada. 
 Emprar escales en bones condicions i convenientment falcades per a 

accedir a aquestes zones de treball. Per més de 3, 5 m d’alçada, amb 
requeriments de moviment i esforços que comprometin l’estabilitat del 
treballador, s’utilitzaran equips de protecció anticaigudes. 

 Facilitar el cruament de rases o pous mitjançant la colꞏlocació de 
passos de seguretat degudament protegits situats a distància idònia 
entre ells. 

 no realitzar treballs en alçada amb condicions climatològiques 
desfavorables. 

 verificar periòdicament l’estat de conservació i col3locació de 
proteccions colꞏlectives. 

 no pujar a plataformes mòbils en moviment. Accionament d’aquestes 
de forma lenta i uniforme; el seu ús està reservat a  personal 
autoritzat. 

 ús de sistemes de protecció anticaigudes quan siguin necessaris. 
 manteniment d’ordre i neteja en la zona de treball. 
 solꞏlicitar autorització o supervisió en treballs que ho requereixin. 
 adquisició d’equips  que compleixin amb RD 1435/1992 i RD 56/1995.
 informació i formació adequada als treballadors. 

 
 
TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
 
CAIGUDES DE PERSONES A 
MATEIX NIVELL 

 
 senyalització adequada. 
 manteniment d’ordre i neteja en la zona de treball. Apilaments segurs 

i estables, i neteja de vessaments de terra. 
 el transport manual no ha d’obstaculitzar la visió del treballador. 
 evitar pujar sobre maquinària per desplaçar-se. 
 emprar calçat adequat. 
 Prohibit córrer per armadures ni pujar sobre ferralla apilada. 
 desplaçar-se amb precaució per superfícies irregulars.-ilꞏluminació 

adequada de les zones de treball. 
 informació i formació adequada als treballadors. 
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TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
 
COPS I CONTACTES AMB 
ELEMENTS MÒBILS 

 
 Delimitació de distàncies mínimes d’apropament de maquinària i 

personal. 
 Senyalització del risc. 
 Protecció d’elements mòbils de màquines. Instalꞏlació de resguards o 

dispositius de seguretat. 
 manteniment adequat de maquinària. 
 ús adequat d’eines i màquines, per personal especialitzat. 
 complir amb les normes de seguretat indicades pel fabricant. 
 informació i formació adequada als treballadors. 

 
 
TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
COPS I TALLS CONTRA 
OBJECTES I EINES 

 Neteja de claus i puntes la fusta, al retirar els encofrats 
 Ordenar acopis i evitar materials en zones de pas. 
 Evitar que els camions transportin materials que sobresurtin de la 

caixa.-ús de pas per a treballadors. 
 Adquirir eines i utensilis amb marcatge CE 
 fundes per guardar les eines de tall després d’utilitzar-les. 
 Habilitar espais on es guardin eines de tall netes i ordenades, 

assegurant-se que la punta queda protegida, i si cal utilitzar fundes de 
protecció 

 manteniment adequat de maquinària. 
 ús adequat d’eines i màquines. 
 complir amb les normes de seguretat indicades pel fabricant. 

informació i formació adequada als treballadors. 
 ÚS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 

- calçat de seguretat amb puntera i plantilla d'acer 
- Protegir les mans, fent servir guants. 
- Utilitzar el casc de protecció. 
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TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
CAIGUDA D’OBJECTES PER 
DESPLOM 
 

 evitar presència d’aigua en talussos. 
 disposar de marges de seguretat en talussos. 
 en excavacions inestables realitzar bermes i apuntalaments. 
 en operacions de moviments de terres tenir en compte els criteris 

establerts al geotècnic i les condicions climatològiques. 
 realitzar cates en el terreny per conèixer les característiques. 
 mantenir l’ordre i la neteja.  
 Impedir la circulació de camions o màquines pesants a la proximitat 

de les rases. 
 Sempre que hi hagi operaris treballant a l’interior de l’excavació, es 

mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com el 
seu ajudant en el treball i cridar l’alarma, posat que es produeixi 
qualsevol situació d’emergència. 

 L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat 
més gran de 1,30m, es disposaran a distància no menor de 2 m. de la 
vorera del tall. 

 per al muntatge i desmuntatge de bastides s’ha de seguir les 
instruccions del fabricant. 

 ús d’equips de protecció individual adequats. 
 informació i formació adequada als treballadors. 

 
TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
CAIGUDA D’OBJECTES 
DESPRESOS 
 

 Prohibir emmagatzemar material fora dels llocs delimitats i destinats 
per a aquesta finalitat. 

 Comprovar que les càrregues estiguin estables i ben subjectes 
 Establir normes de correcte emmagatzematge dins del vehicle 

segons el material a transportar. 
 Tenir en compte i respectar la càrrega màxima del vehicle 
 Facilitar mitjans de subjecció de material, com poden ser fundes, film, 

xarxes o fleixos 
 Senyalitzar clarament les zones d’emmagatzematge així com els llocs 

de treball on existeixi risc de caiguda d’objectes. 
 en subjecció de càrregues suspeses, acompanyar les maniobres amb 

indicacions d’un senyalista i no fer moviments bruscos. 
 respectar les limitacions de càrrega, i en general cal subjectar la 

càrrega des de dos punts equidistants. 
 verificar l’existència de pestell de seguretat en els ganxos. 
 prohibit treballar en condicions meteorològiques que posin en perill 

les condicions de seguretat. 
 Cal comprovar el bon estat de les eslingues, cables i altres elements 

de subjecció. 
 ús d’equips de protecció individual adequats. 
 informació i formació adequada als treballadors. 
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TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
 
CAIGUDA D’OBJECTES PER 
MANIPULACIÓ 
 

 
 mantenir l’ordre i la neteja.  
 no emmagatzemar objectes en els límits de les superfícies 
 Adquirir eines amb marcatge CE, mantenir-les netes i en un bon estat 

de manteniment. 
 Prohibir carregar més pes/volum del que es pugui portar amb 

seguretat o que comprometi l’estabilitat. 
 Habilitar mitjans mecànics quan s’hagin de manipular pesos 

excessius. 
 Habilitar procediments per fraccionar o dividir la càrrega si aquesta és 

massa pesada, o manipular-la entre dues o més persones si no es 
pot fraccionar. 

 Comprovar que les càrregues i objectes es troben lliures de greix i 
que no tenen superfícies lliscants o arestes. 

 Estudiar el trajecte a realitzar amb la càrrega, per tal que el recorregut 
sigui el més curt possible i lliure d’obstacles. 

 Organitzar la manipulació de càrregues de forma coordinada quan es 
porti a terme per més d’una persona. 

 Ús d’equips d’elevació segons instruccions del fabricant, i no pujar a 
la càrrega en cap cas. 

 no fer moviments bruscos amb la càrrega aixecada. 
 mantenir lliure de persones el pas sota càrregues suspeses. 
 verificar l’existència del pestell de seguretat en ganxos,i comprovar el 

bon estat de les eslingues, cables i altres elements de subjecció. 
 ús d’equips de protecció individual adequats. 
 informació i formació adequada als treballadors. 

 
 
TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
 
TREPITJADES SOBRE 
OBJECTES 
 

 
 mantenir l’ordre i la neteja.  
 prohibit córrer sobre les armadures. 
 apilar els  materials en llocs adequats, i delimitar aquestes zones 

quan sigui necessari. 
 doblegar claus o clavar-los fins que no sobresurtin dels elements. 
 ús d’equips de protecció individual adequats. 
 informació i formació adequada als treballadors. 
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TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
 
PROJECCIÓ DE PARTÍCULES 
 

 
 Adquirir eines amb marcatge CE, mantenir-les netes i en un bon estat 

de manteniment. 
 adquirir maquinària amb carcasses protectores. 
 assegurar-se de la fixacions de les peces metàlꞏliques. 
 ús d’equips de protecció individual adequats.  
 Colꞏlocació d’equips de protecció individual previ al inici de les 

tasques. 
 colꞏlocar elements a tallar de manera segura i subjectats 

correctament. 
 tallar per via humida materials ceràmics. 
 informació i formació adequada als treballadors. Seguiment d’ 

instruccions de treball i mesures preventives. 
 en treballs d’oxitall: 

- ús de protecció personal contra espurnes: màscara facial, 
guants amb mànigues, polaines i davantal de cuir. 

- Personal acreditat 
- Evitar el contacte de guspires amb líquid inflamables 

 Verificar el bon estat dels equips. 
 
 
TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
 
CONTACTES TÈRMICS 

 
 senyalització adequada. 
 correcta manipulació d’eines elèctriques i maquinària. 
 ús d’equips de protecció individual adequats. 
 informació i formació adequada als treballadors. 
 limitar l’accés a superfícies calentes mitjançant resguards protectors. 
 manteniment preventiu d’aïllaments de superfícies calentes. 
 fer tasques de manteniment amb motors aturats , verificant 

temperatura de maquinària. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROJECTE EXECUTIU. RESTAURACIÓ I MIRADOR DE LA TORRE DE SANTA CATERINA MANRESA (BAGES) 

 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT-Pàgina  21 

TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
 
CONTACTES ELÈCTRICS 

 
 Mantenir la distància de seguretat amb les  línies d'alta tensió, tenint 

en compte la possible dilatació dels cables a l'augmentar la 
temperatura, obtenint-ne la mínima cota de la catenària i fixant unes 
distàncies que no seran inferiors a 3 m. per a línies de tensió inferior 
a 66 kV., ni a  5 m. per a tensions superiors.  

 Colꞏlocar barreres seguretat o pòrtics que garanteixin el 
manteniment de les distàncies mínimes, evitant l'aproximació a 
cables. 

 evitar passar cables d’alimentació per terra, especialment en zones 
humides o de pas. 

 recobriment de parts actives d’instalꞏlacions. 
 ús de tensions de seguretat 
 verificar l’existència d’elements de protecció. 
 senyalització adequada. 
 correcta manipulació d’eines elèctriques. No desconnectar aparells 

tirant del cable. 
 desconnexió d’equips elèctrics si es detecta qualsevol anomalia. 
 ús d’equips de protecció individual adequats.-informació i formació 

adequada als treballadors. 
 manteniment preventiu d’equips elèctrics. 

 
 
TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
SOBREESFORÇOS  sempre que sigui possible, utilitzar mitjans mecànics per la 

manipulació de càrregues. 
 Estudiar el trajecte a realitzar amb la càrrega, per tal que el 

recorregut sigui el més curt possible i lliure d’obstacles. 
 Organitzar la manipulació de càrregues de forma coordinada quan 

es porti a terme per més d’una persona. 
 Rotació de llocs de treball. 
 informació i formació adequada als treballadors, en especial en la 

correcta manipulació de càrregues i en treballs repetitius. 
 evitar postures fixes i treballs repetitius. 
 vigilància de la salut dels treballadors. 
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TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
 
RISC DE DANYS A LA SALUT 
DERIVATS DE L’EXPOSICIÓ A 
AGENTS QUÍMICS 
 

 
 manteniment de l’ordre i la neteja en el lloc de treball 
 organització del sistema de treball. Ús d’equips automatitzats. 
 delimitar la zona amb risc d’exposició 
 reducció del número de treballadors exposats i rotació en el lloc de 

treball.-mesures higièniques adequades: no menjar ni beure en 
zona de treball, disposar de àrea de neteja amb serveis higiènics, 
armaris o taquilles on guardar la roba de treball separada.-
manteniment d’equips. 

 informació i formació adequada als treballadors. 
 ús d’equips de protecció individual adequats. 
 ús correcte de productes, segons indicacions del fabricant. 
 Extremar les precaucions i seguir les instruccions de l’etiqueta i fitxa 

de seguretat dels productes. 
 evitar projeccions i esquitxades en transvasaments.  

 
 
TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
 
RISC DE DANYS A LA SALUT 
DERIVATS DE L’EXPOSICIÓ A 
AGENTS FÍSICS: SOROLLS I 
VIBRACIONS. 
 

 
 senyalització adequada. 
 informació i formació adequada als treballadors. 
 manteniment preventiu d’equips i maquinària. 
 limitació del temps d’exposició al risc. 
 rotació del lloc de treball 
 vigilància de la salut dels treballadors. 
 

SOROLLS 
 
 adquisició d’equips menys sorollosos i eficients. 
 modificació del procés de treball menys sorollós. 
 aïllament del focus sonor, tancaments parcials o totals,... 
 ús d’equips de protecció individuals: protector auditius. 

 
VIBRACIONS 
 
 ús d’equips eficients i amb nivell de vibracions més baixos 

possibles, o equips sense vibracions. 
 instalꞏlació d’equips d’amortiguació. 
 seients ergonòmics, amb sistema d’amortiguació i regulable. 
 adequar la velocitat a les condicions del terreny. 
 anivellament del terreny i manteniment del bon estat. 
 ús d’equips de protecció individual. 
 rotació del lloc de treball  
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TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
 
EXPOSICIÓ A TEMPERATURES 
EXTREMES 
 

 
 limitació del temps d’exposició al risc. 
 rotació del lloc de treball 
 vigilància de la salut dels treballadors. 
 

A L’ESTIU: 
 
 Evitar l’exposició directa al sol. 
 Ús de roba de treball transpirable i de color clar. 
 Organització de tasques de més esforç evitant les hores de màxima 

calor. 
 Ús de barrets d’ala i protectors solars. 
 Ús de ventiladors. 
 consum d’aigua amb freqüència. 
 

A L’HIVERN: 
 
 Ús de roba de treball adequada per la protecció contra el fred. 
 Canviar-se la roba mullada 
 Eines amb mànecs aïllants  
 Ús de pantalles protectores de vent 
 Ingestió de líquids calents 
 Disposició d’espais de descans climatitzats. 
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TIPUS DE RISC PREVENCIÓ 
 
INCENDI I EXPLOSIONS 
 

 
 no aproximar punts de calor intensos a materials combustibles. 

Mantenir una zona de seguretat entorn els aparells elèctrics. 
 no sobrecarregar endolls. 
 no obstaculitzar els recorreguts i sortides d’evacuació, ni 

instalꞏlacions o elements de protecció contra incendis. Aquests equips 
han d’estar sempre accessibles per ser emprats en cas d’emergència.

 senyalització adequada. 
 manteniment de l’ordre i la neteja en el lloc de treball 
 manteniment preventiu d’equips elèctrics i maquinària. 
 correcta manipulació d’eines elèctriques. 
 en efectuar operacions “en calent” (flames, espurnes, arcs elèctrics), 

consultar als responsables de l’àrea de treball, per prendre les 
precaucions especials necessàries. 

 en detectar qualsevol anomalia en instalꞏlacions elèctriques o de 
protecció contra incendis, comunicar-ho al responsable de l’àrea 
afectada perquè pugui procedir a la seva reparació o substitució. 

 desconnexió d’aparells elèctrics de la xarxa elèctrica quan no 
s’utilitzin. 

 compliment de les normes i instruccions d’ús i manteniment dels 
aparells i maquinària indicades pel fabricant. 

 respectar el senyal de prohibit fumar 
 informació i formació adequada als treballadors. 
 
MANIPULACIÓ DE PRODUCTES INFLAMABLES: 
 
 Extremar les precaucions i seguir les instruccions de l’etiqueta i fitxa 

de seguretat del producte. 
 Respectar la separació entre productes incompatibles. 
 Mantenir els recipients tancats; els locals d’emmagatzematge han 

d’estar ventilats. 
 Ens transvasaments de productes garantir el manteniment de les 

etiquetes. 
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ALTRES NORMES ,PROCEDIMENTS I MESURES PREVENTIVES APLICABLES 

EXCAVACIONS I DEMOLICIONS 

Aquest tipus de normes seran aplicables per la realització de l’esbrossament de tota l’obra, per l’excavació de 
roques, de rases, per la demolició d’elements de vialitat i en la colꞏlocació de la senyalització tant provisional 
com definitiva. 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

 Abans de l’inici dels treballs s’inspeccionarà el tall per tal de detectar possibles esquerdes o 
moviments del terreny. 

 El front de l’excavació realitzat mecànicament, no sobrepassarà més d’un metre, l’altura màxima 
d’atac del braç de la màquina. 

 Es prohibirà l’amuntegament de terres o de materials de menys de dos metres de la vora de 
l’excavació per evitar sobrecàrregues i possibles bolcaments del terreny. 

 S’eliminaran totes les billes o viseres, dels fronts d’excavació que per la seva situació ofereixen risc 
de despreniment. 

 El front i paraments verticals d’una excavació ha de ser inspeccionat sempre al inici (o deixar) els 
treballs, pel capatàs o persona autoritzada que assenyalarà els punts que s’han de tocar abans de 
l’inici (o acabament) de les feines. 

 El sanejament de terres o roca, mitjançant palanca o perxa, s’executarà subjectat mitjançant un 
cinturó de seguretat amarrat a un punt fort (construït expressament, o per mitjà natural; arbre roca 
gran, etc.) 

 Es senyalitzarà mitjançant una línia (amb guix, calç, etc. ), la distància de seguretat mínima 
d’aproximació a la vora d’una excavació (mínim 2m com a norma general). 

 Les coronacions dels talussos permanents, als quals han d’accedir les persones, es protegiran 
mitjançant una barana de 90 cm d’alçada, llistó intermedi i entornpeu, situada a dos metres com a 
mínim de la vora de la coronació del talús. 

 L’accés o aproximació a distàncies inferiors a 2m de la vora de coronació del talús sense protecció, 
es realitzarà subjectant-lo amb un cinturó de seguretat. 

 Es pararà qualsevol treball a peu d’un talús, si aquest no reuneix les degudes condicions d’estabilitat 
definides per la Direcció Facultativa. 

 S’inspeccionarà pel Cap d’obra, Encarregat, Capatàs o persona autoritzada, les estivacions abans 
de l’inici de qualsevol treball en la coronació o en la base. 

 Es paralitzaran els treballs a realitzar al peu de les apuntalacions de les quals la garantia d’estabilitat 
no sigui ferma o ofereixi dubtes. En aquest cas abans de realitzar qualsevol treball, ha de reforçar-
se, apuntalar-se, etc. 

 S’han de prohibir els treballs propers als pals elèctrics, de telègrafs, etc. dels quals l’estabilitat no 
quedi garantida abans de l’inici de les feines. 

 S’han d’eliminar els arbres, arbustos i matolls dels quals les arrels han quedat al descobert, 
defalcant l’estabilitat pròpia i tall efectuat del terreny. 

 S’han d’utilitzar testimonis que indiquin qualsevol moviment del terreny que suposi el risc de 
despreniments. 

 Es prohibeix estar o treballar enfront de l’excavació recentment oberta, abans d’haver procedit al seu 
sanejament, etc. 

 Les maniobres de càrrega a cullera de camions, estaran dirigides pel Capataç o persona autoritzada. 
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 La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d’aproximació a la vora de l’excavació no superior 
als 3 metres per a vehicles lleugers i de 4 metres pels pesats. 

 Es recomana, si és possible, evitar els fangars, en prevenció d’accidents. 

 Es construiran dos accessos a l’excavació separats entre si, un per la circulació de persones i l’altre 
per la maquinària i camions. 

 Es construirà una barrera (tanca, barana, vorera, etc.) d’accés de seguretat a l’excavació per a ús 
peatonal (en cas de poder-se construir accessos separats per a màquines o persones) 

 S’ha d’acotar l’entorn i prohibir treballar o observar dins del radi d’acció d’una màquina pel moviment 
de terres. 

 Es prohibeix estar o treballar al peu d’un front d’excavació recentment obert, abans dels seu 
sanejament, entibat, etc. 

 

EXCAVACIÓ DE  POUS 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

 El personal que executa els treballs en pous serà especialista en aquests tipus de treballs 

 L’accés i sortida del pou s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada en la part superior del 
pou que estarà provista de sabata antilliscant. Aquesta escala sobrepassarà la profunditat a salvar, 
sobresortint 1 m per la freu. 

 Estan prohibits els amuntegaments en cercle de 2 m al voltant de la freu del pou. 

 Els elements auxiliars s’instalꞏlaran sòlidament rebuts sobre un entarimat perfectament assentat al 
voltant de la freu del pou. 

 Es revisarà l’entarimat cada vegada que la feina es pari i s’interrompi abans de donar permís per 
l’accés de persones a l’interior. 

 Quan la profunditat del pou sigui igual o superior a 1,5 m, s’apuntalarà el perímetre per tal de 
prevenir esllavissades. 

 Quan la profunditat d’un pou sigui igual o superior als 2 metres, es rodejarà la boca amb una barana 
sòlida de 90 cm d’altura formada per passamans, llistó intermedi i entornpeu, ubicada a una 
distància mínima de 2 m de la vora del pou. 

 Al descobrir qualsevol tipus de construcció subterrània, es paralitzaran els treballs avisant a la 
direcció d’obra que dicti les accions de seguretat a seguir. 

 La ilꞏluminació interior dels pous s’efectuarà mitjançant “làmpades portàtils estancs antihumitat” 
alimentades mitjançant energia elèctrica a 24 volts. 

 Es prohibeix la utilització de maquinària accionada per combustió o explosió a l’interior dels pous. 
 

EXCAVACIÓ DE RASES 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

 El personal que ha de treballar en aquesta obra en l’interior de la rasa coneixerà els riscos als quals 
pot estar sotmès. 

 L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, anclada a la vora superior de la 
rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L’escala 
sobrepassarà en 1 m, la vora de la rasa. 

 Queden prohibits els amuntegaments (terres, materials, etc. ) a una distància inferior als 2 m de la 
vora de la rasa. 

 Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior a 1,5 m s’apuntalarà. 
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 Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior a 2 m es projectaran les vores de coronament 
mitjançant una barana reglamentària situada a una distància mínima de 2 m de la vora. 

 Si els treballs requereixen ilꞏluminació s’efectuarà mitjançant torretes aïllades amb toma de terra, en 
les quals s’instalꞏlaran projectors d’intempèrie, alimentats a través d’un quadre elèctric general 
d’obra. 

 Si els treballs requereixen ilꞏluminació portàtil, l’alimentació de les làmpades serà de 24v. Els 
portàtils estaran provistos de reixa protectora i carcassa i mànec aïllats elèctricament. 

 Es tindrà sobre la superfície dels talussos un gunitat de consolidació temporal de seguretat, per la 
protecció dels treballs a realitzar a l’interior de la rasa o trinxera. 

 Es revisarà l’estat del talls o talussos a intervals regulars en els casos en que puguin rebre empentes 
exògenes per la proximitat de camins, carreteres, etc., transitats per vehicles; i en especial si en la 
proximitat s’estableixen talls amb ús de martells pneumàtics, compactacions per vibració o pas de 
maquinària pel moviment de terres. 

 Els treballs a realitzar en les vores de les rases, amb talussos no molt estables, s’executaran 
subjectes amb cinturons de seguretat amarrats a “punts forts” ubicats en l’exterior de la rasa. 

 S’efectuarà l’exhauriment  immediat de les aigües que afloren o cauen en l’interior de les rases per 
evitar que s’alteri l’estabilitat dels talussos. 

 Es revisaran els apuntalaments després de la interrupció dels treballs i abans de tornar a començar. 
 

 

DEMOLICIÓ I TALLS 

NORMES O MESURES PREVENTIVES TIPUS 

 Els talls amb risc de caiguda des d’alçada, s’executaran subjecte amb un cinturó de seguretat a un 
punt ferm i sòlid del terreny (del medi natural o construït per l’ocasió). 

 Abans d’iniciar els treballs, els talls seran inspeccionats per l’encarregat o persona encarregada que 
donarà l’ordre de començament. 

 Es recomana prohibir treballs a l’entorn d’un martell pneumàtic en funcionament a distàncies inferiors 
als 5 m. 

 Es prohibeix situar obres treballant a cotes inferiors sota un martell pneumàtic, en prevenció 
d’accidents per esllabissament. 

 S’instalꞏlarà una visera protectora d’aquells talls, que s’hagin d’executar en cotes inferiors, sota un 
martell pneumàtic en funcionament. 

 S’eliminaran els arbres ubicats a la vora dels talussos que hagin de suportar vibracions de martell 
pneumàtics. 

 Els enllaços i mànegues de pressió dels martells pneumàtics, es revisaran a l’inici de cada període 
de ruptura, substituint-los, o els seus trams, defectuosos o deteriorats. 

 Es procurarà que les perforacions s’efectuinpretegides del vent, en prevenció d’exposicions 
innecessàries a ambients amb pols. 

 El personal que ha d’utilitzar els martells coneixerà el perfecte funcionament de l’eina, la correcta 
execució del treball i els riscos propis de la màquina. 

 Es prohibeix deixar el punter clavat al interrompre el treball. 

 Es prohibeix abandonar el martell o perforador mantenint connectat el circuit de pressió. 

 El personal que treballi amb martells pneumàtics a ambients amb pols, haurà de tenir especial 
atenció pel que fa a les revisions mèdiques. 
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 Abans de l’inici dels treball, es mirarà si en la zona en la que s’utilitza el martell pneumàtic existeixen 
conduccions d’aigua, gas o electricitat enterrades per tal de prevenir accidents per interferència. 

 En especial, en presència de conduccions elèctriques que afloren en llocs no previstos, es 
paralitzaran els treballs notificant-ho a la companyia elèctrica subministradora, per tal que es pugui 
tallar la corrent abans de tornar a començar els treballs. 

 Està prohibit utilitzar martells trencadors a peu dels talussos o talls inestables. 

 Està prohibit utilitzar martells trencadors dins del radi d’acció de la maquinària pel moviment de 
terres i/o excavacions. 

 
REBLIMENTS 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

 Tot el personal que manegui les camions dumper (piconador o compactadores), serà especialista en 
el manejament d’aquest vehicle, estant en possessió de la documentació de capacitació acreditativa. 

 Tots els vehicles seran revisats periòdicament en especial en les òrgans d’accionament pneumàtic, 
quedant reflectades les revisions en el llibre de manteniment. 

 Es prohibeix la sobrecàrrega als vehicles per damunt de la càrrega màxima admissible, que portaran 
sempre escrita de forma llegible. 

 Tots els vehicles de transport de material empleats especificaran clarament la tara i la càrrega 
màxima. 

 Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conducció i/o en nombre superior als 
seients existents a l’interior. 

 Cada equip de càrrega per a replens estarà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les maniobres. 

 Es regaran periòdicament els talls, les càrregues i caixes de camió, per evitar les polsegueres. 

 Es senyalitzaran els accessos i recorregut dels vehicles en l’interior de l’obra per evitar les 
interferències. 

 S’instalꞏlarà a la vora dels terraplens d’abocament, topalls de limitació del recorregut per l’abocament 
en retrocés. 

 Totes les maniobres d’abocament en retrocés estaran dirigides per l’encarregat o la persona 
autoritzada. 

 Es prohibeix l’estança de persones en un radi no inferior als 5 mentron a les compactadores i 
aplanadores en funcionament. 

 Tots els vehicles empleats en aquesta obra, per a les operacions de replé i compactació tindran 
botzina automàtica i marxa enrera. 

 Es senyalitzaran els accessos a la via pública, mitjançant senyals normalitzades de perill indefinit, 
perill sortida de camions i stop. 

 Els vehicles de compactació i aplanament aniran proveïts de cabina de seguretat de protecció en 
cas de volcament. 

 Els vehicles utilitzats estan dotats de pòlissa d’assegurança amb responsabilitat civil limitada. 

 S’establiran al llarg de l’obra rètols divulgatius i senyalització dels riscs propis d’aquests tipus de 
treballs (perill, atropellament, colꞏlisió, etc. ) 

 Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada, estan obligats a utilitzar el casc de 
seguretat per abandonar la cabina a l’interior de l’obra. 
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FORMIGONAT 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

 S’instalꞏlaran topalls forts al final del recorregut dels camions formigonera per evitar els volcaments 

 Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2 m de la vora de l’excavació. 

 Es prohibeix situar els operaris darrera dels camions formigonera durant el retrocés. 

 S’instalꞏlaran baranes sòlides davant de l’excavació protegint el tall de guia de la canaleta. 

 S’instalꞏlarà un cable de seguretat collat a punts sòlids, per tal d’enganxar el mosquetó del cinturó de 
seguretat en els talls amb risc de caiguda des d’altura. 

 Es crearan punts de permenència segurs; intermedis, en aquelles situacions d’abocament a mitja 
vessant. 

 La maniobra d’abocament estarà dirigida per un encarregat o per una persona autoritzada que 
controlarà que no es realitzin maniobres insegures. 

 Abans de l’inici de l’abocament de formigó, l’encarregat o persona autoritzada, revisarà les 
entibacions per tal que estiguin en bon estat. 

 Abans de l’inici del formigonat l’encarregat o persona autoritzada, revisarà les entibacions per tal que 
estiguin en bon estat en prevenció d’esberlades i esqueixades. 

 Es mantindrà una esmerada neteja durant aquesta fase. S’eliminaran abans de l’abocament del 
formigó, puntes, restes de fusta, rodons i filferros. 

 S’instalꞏlaran passarelꞏles de circulació de persones sobre les rases a formigonar, formades per un 
mínim de tres taulons trabats. 

 S’establiran passarelꞏles mòbils, formades per un mínim de tres taulons trabats sobre rases per 
formigonar, per tal de facilitar el pas i els moviments necessaris del personal que ajuda en 
l’abocament. 

 S’establirà una distància mínima de 2 m forts topalls de final de recorregut, per als vehicles que 
s’hagin d’apropar a la vora de les rases per abocar el formigó. 

 Per vibrar el formigó des de posicions sobre la fonamentació que es formigona, s’establiran 
plataformes de treball mòbils, formades per un mínim de tres taulons que es posaran 
perpendicularment a l’eix de la rasa o capçal. 

 

INSTALꞏLACIONS 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

 Es procedirà a solꞏlicitar de la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de subministrament i 
posta a terra dels cables, abans de realitzar els treballs. 

 No es realitzarà cap feina de proximitat de la línia elèctrica, de la qual s’ha solꞏlicitat el tall, fins haver 
comprovat que les preses de terra dels cables estan acabades i l’operari de la companyia propietària 
de la línia així ho comuniqui. 

 La distància de seguretat amb respecte a les línies elèctriques estarà  fixada en 5 m en les zones 
accessibles durant la construcció. 

 Abans de començar els treballs, s’abalisarà la distància de seguretat de la línia elèctrica per a la 
construcció de pòrtics de protecció. 

 Està prohibida la utilització de calçat que no sigui aïllant de l’electricitat en l’apropament amb la línia 
elèctrica. 
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ELEMENTS DE PROTECCIÓ INDIVIDUALS 

Proteccions del cap: 

 Cascos: per totes les persones que participen en l'obra,  inclosos visitants. 

 Ulleres anti-pols i anti-impactes 

 Pantalla contra projecció de partícules 

 Careta anti-pols 

 Filtres per a caretes. 

 Protectors auditius. 
 
Proteccions del cos: 

 Granotes: es tindrà en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons normativavigent. 

 Roba reflectant. 

 Arnés de seguretat de caigudes. 

 Faixes i Cinturó anti-vibratori 

 Roba impermeable a l'aigua de pluja. 
 
Proteccions de les extremitats: 

 Botes de seguretat. 

 Botes d'aigua. 

 Guants de goma fins per a obrers que participin en tasques de formigonat. 

 Guants de cuiro per a manipulació de materials i objectes. 

PROTECCIONS COLꞏLECTIVES 

a.- Front a vehicles: 

 Barreres de limitació i protecció 

 Cons tràfic 

 Barrera desviament tràfic 

 Senyals tràfic 

 Llanternes amb piles recarregables 
 
b.- Per a individus: 

 Senyals de seguretat 

 Tapes per petits forats i arquetes 

 Baranes i passarelꞏles sobre rases, cobertes,.. 

 Cintes de abalisament 

 xarxes horitzontals. 

 línea de vida en coberta 
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c.- D'altres: 

 Extintors 

 Preses de terra 

 Interruptors diferencials en quadres 
 

FORMACIÓ 

Tots els treballadors han de tenir la formació necessària i adequada al seu lloc de treball o funció en matèria 
de prevenció de riscos laborals , de manera que coneguin els riscos i puguin prevenir-los, segons s’estableix 
la legislació vigent com al conveni General del Sector de la Construcció o altres convenis colꞏlectius 
sectorials. 
Tot el personal ha de rebre, a l'ingressar en l'obra, una informació i exposició dels mètodes de treball i els 
riscos que aquests pogueren produir-se, juntament amb les mesures de seguretat que haurà d'emprar. 
Aquesta  formació i informació es completarà amb la formació relativa a l’ús d’equips de treball sobre els que 
no s’hagi rebut formació prèvia, la formació referent a  les circumstàncies especials que puguin donar-se 
derivades de les característiques pròpies de l’obra, i la informació de l’empresari referida tant als riscos 
generals de l’obra identificats, en el seu cas en el Pla de Seguretat i Salut en el treball, com ales específics 
del seu lloc de treball en la mateixa i a les mesures preventives que s’han d’adoptar. 
Per part de la Direcció de l’empresa en colꞏlaboració amb la Direcció Tècnica de l’obra es vetllarà per que el 
personal sigui instruït sobre les normes Particulars que per a l’execució de cada tasca o per a la utilització de 
cada màquina siguin requerides. 
Escollint el personal més qualificat, es celebraran cursets de socorrisme i primers auxilis, fent que tots els talls 
disposin d'algun socorrista. 

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. 

Farmacioles 

Es preveu la instalꞏlació d'una farmaciola contenint al material necessari per a primers auxilis. Les farmacioles 
estan a càrrec de persones capacitades designades per l’empresa.  
Es revisarà mensualment el contingut i es reposarà immediatament allò utilitzat. El contingut mínim serà: 
Aigua oxigenada, antisèptic, gasses estèrils, esparadrap, pinces, tisores, tirites, benes, guants d’un sol ús, 
aerosol per cremades), suero fisiològic, compreses.   
 

Assistència als accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, Mútues patronals, 
Mutualitats laborals, Ambulatoris, etc.) on ha de traslladar-se als accidentats pel seu ràpid i efectiu tractament. 
Es molt convenient disposar en l'obra i en lloc ben visible d'una llista amb els telèfons i direccions dels 
Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels possibles 
accidentats als Centres d'assistència. 
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Reconeixement mèdic 

L’empresari haurà de garantir la vigilància de la salut a tots els treballadors. Es realitzarà una avaluació inicial, 
avaluacions periòdiques i avaluacions després d’absència prolongades per motius de salut, amb la finalitat de 
proposar la revisió, modificació o adequació de les condicions de treball en cas que es detectin treballadors 
especialment sensibles o danys en la salut dels treballadors.  
La vigilància de la salut serà realitzada per serveis de prevenció que disposin de professionals sanitaris amb 
la titulació adequada. 

PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ AMB PERMÍS I APROVACIÓ DEL PROMOTOR 

No es preveuen procediments específics d’actuació que necessitin del permís i aprovació del promotor. En 
l’execució de les diferents activitats d’obra se seguiran les normes, procediments i mesures preventives 
especificades en el Pla de Seguretat en  aplicació del present estudi de seguretat i salut, i en funció del 
sistema d’execució de l’obra de l’empresa constructora. 
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PRINCIPALS MATERIALS I PRODUCTES 

Els principals productes i materials emprats seran: 

 Canonades i cablejat. 

 Acer 

 Formigó in situ 

 Morters 

 Coles 

 Pintura 

PRINCIPALS EQUIPS TÈCNICS EMPRATS I NORMES 

 

VEHICLE DE TRANSPORT 

Normes generals 

 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles). 
 Abans d’iniciar els treballs, s’ha de comprovar que tots els dispositius del vehicle responen 

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc. 
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 
 S’ha d’assegurar la màxima visibilitat , netejar-ne els retrovisors, els parabrises i miralls. 
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la 

zona dels comandaments. 
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 
 S’ha de pujar i baixar del vehicle només per l’escala prevista pel fabricant. 
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i sempre de cara al vehicle. 
 No utilitzar el telèfon mòbil mentre és condueix. 
 No superar els límits de velocitat que indica la carretera.  

 

Normes d’ús i manteniment 

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor. 
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció del vehicle 
 No es pot pujar ni baixar amb el vehicle en moviment. 
 Cal utilitzar el cinturó de seguretat 
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació 

del conducte o el cable, cal requerir la colꞏlaboració d’una persona que senyalitzi. 
 En reiniciar una activitat, després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les 

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens. 
 Si la visibilitat disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels límits de 

seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort. 
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 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el conductor ha d’estar ajudat 
d’un senyalista expert que el guiï. 

 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els 
treballadors del lloc de treball. 

 Cal evitar desplaçaments del vehicle en zones a menys de 2 m de la vora de talussos. 
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret 

els gasos . 
 Cal fer la càrrega i la descàrrega del vehicle en llocs habilitats. 
 S’ha de situar la càrrega uniformement repartida per tota la caixa del vehicle. 
 No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions. 
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els 

equips de protecció adequats. 
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-

los en contenidors. 
 Cal estacionar el vehicle en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 

esllavissades o inundacions.  Cal posar els frens, treure les claus del contacte i deixar tancat el 
vehicle. 

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el vehicle caigui a les 
excavacions o a l’aigua. 

 Està prohibit abandonar el vehicle amb el motor engegat. 
 

GRUP ELECTROGEN 

Normes generals 

  Cal utilitzar grups electrògens amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997.  
 Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  
 S’han de seguir les instruccions del fabricant.  
 Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.  
 Quan la potència del grup superi els 10 kilowatts, cal que un tècnic competent elabori un projecte 

d’instalꞏlació del grup electrogen.  
 

Normes d’ús i manteniment: 

 Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 
pugui haver.  

 Cal proveir de combustible amb el motor aturat.  
 Cal assegurar la connexió i comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a terra 

i assegurar el correcte enfonsament de la piqueta  
 S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  
 S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.  
 Han de ser reparats per personal autoritzat.  
 La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  
 Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat 

prèviament la xarxa elèctrica.  
 No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.  
 No s’han de fer treballs de manteniment amb el grup en funcionament.  
 Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  
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 S’ha de situar el grup a una distància mínima de 2 m de les vores de coronació de les 
excavacions.  

 Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  
 S’han de fer manteniments periòdics a aquests equip  
  

 

Proteccions colꞏlectives 

 A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  
 Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les 

tapes i les carcasses protectores  
 

Proteccions individuals 

 Guants contra agressions mecàniques i vibracions. 
 Protectors auditius: taps o auriculars. 
 Calçat de seguretat. 

 

TALLADORA DE PAVIMENT 

Normes generals 
 Cal fer servir talladores de paviment amb el marcatge CE o adaptades al RD 1215/1997.  
 Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  
 Efectuar un estudi per descobrir possibles conduccions subterrànies, armadures o similar.  
 S’han de seguir les instruccions del fabricant.  
 Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.  
 Cal evitar i minimitzar postures forçades sobreesforços en el treball  

 
Normes d’ús i manteniment 

 Abans de treballar, cal netejar vessaments d’oli o combustible que hi pugui haver.  
 Cal comprovar diàriament l’estat dels discos de tall i verificar l’absència d’oxidació, d’esquerdes i 

de dents trencades.  
 El full de la serra ha d’estar en perfecte estat i s’ha de colꞏlocar correctament, per evitar vibracions 

i moviments no previstos que donin lloc a projeccions.  
 El sistema d’accionament ha de permetre l’aturada total amb seguretat.  
 Cal escollir el disc adequat al material per tallar.  
 S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessàriament.  
 S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  
 S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.  
 Han de ser reparades per personal autoritzat.  
 La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  
 Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat 

prèviament la xarxa elèctrica.  
 No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  
 No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.  
 No es pot tocar el disc després de l’operació de tall.  
 S’han de fer els talls per via humida.  
 Cal revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor.  
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 S’han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.  
 S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  
 Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi.  
 S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  
 El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat.  
 Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de colꞏlocar-los.  
 Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació  

 
Proteccions colꞏlectives 

 A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  
 Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les 

tapes i les carcasses protectores.  
 En la seva utilització, cal verificar l’absència de persones en el radi d’afecció de les partícules que 

es desprenen en el tall.  
 Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.  

 
Proteccions individuals 

 Casc. 
 Guants contra agressions mecàniques. 
 Protectors auditius: taps o auriculars. 
 Calçat de seguretat. 
 Ulleres. 
 Roba de treball. 
 Mascareta. 
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DÚMPER 

Mesures preventives  

Normes generals 

 Cal fer servir dúmpers que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de conformitat i 
manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que especifica el 
RD 1215/97.  

 Es recomana que el dúmper estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere.  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està 

autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el 
RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni Colꞏlectiu General del Sector de la Construcció, 
article 156, i se n’ha llegit el manual d’instruccions.  

 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del dúmper responen 
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  

 Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat del dúmper i netejar-ne els retrovisors i els miralls.  
 S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 

descontrolats en la zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar del dúmper únicament per l’accés previst pel fabricant.  
 comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i visibles.  
 Cal verificar l’existència d’extintor al dúmper.  
 Cal disposar de pòrtic de seguretat antibolcada.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales.  

 

Normes d’ús i manteniment 

 Cal localitzar i reduir al mínim els riscos derivats de cables subterranis, aeris o d’altres sistemes 
de distribució, abans de començar els treballs.  

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 Prohibida presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  
 No es pot utilitzar el dúmper com a mitjà per al transport de persones, llevat que el fabricant de la 

màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 És prohibit transportar persones al bolquet.  
 No es pot pujar ni baixar amb el dúmper en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o 

similar).  
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació 

del conducte  
 o el cable, cal requerir la colꞏlaboració d’un senyalista.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les 

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.  
 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per tal 

d’identificar la distància mínima de treball.  
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels 

límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  
 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
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 entrades o les sortides del solar amb precaució i, si s’escau, amb ajuda de senyalista.  
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els 

treballadors del lloc de treball.  
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, finalitat d’evitar xocs (colꞏlisions).  
 S’han d’evitar desplaçaments del dúmper en zones a menys de 2 m vora de talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que els gasos 

s’han extret.  
 No s’ha de fer servir el bolquet com a bastida o plataforma de treball  
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la 

visibilitat de l’operari.  
 S’ha d’evitar circular en zones de pendent superiors als recomanats pel fabricant.  
 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents.  
 No s’han d’utilitzar bolquets ni accessoris més grans dels que permet el fabricant.  
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a 2 m de la vora del talús, i sempre 

depenent de les característiques del terreny.  
 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat.  
 Amb el vehicle carregat, cal baixar els pendents d’esquenes a la marxa, a poca velocitat i evitant 

frenades brusques.  
 En pendents on circulin aquestes màquines és recomanable que hi hagi una distància lliure de 70 

cm per costat.  
 vies de circulació còmodes i lliures d’obstacles i senyalitzar les zones de perill.  
 En operacions d’abocament, al costat d’una rasa o talús s’ha de colꞏlocar un topall.  
 Cal comprovar l’estabilitat de la càrrega i observar la disposició correcta.  
 La càrrega no ha de dificultar mai la visibilitat del conductor.  
 No es pot circular amb la tremuja aixecada.  
 Cal evitar transportar càrregues amb una amplada superior a l’amplada de la màquina. Si s’ha de 

fer, cal senyalitzar-ne els extrems i circular amb la màxima precaució.  
 Quan la càrrega del dúmper es realitza amb pales, grues o similar, el conductor ha d’abandonar el 

lloc de conducció.  
 En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els 

equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre 

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor 
de la bateria en posició desconnectada.  

 efectuar tasques de reparació del dúmper amb el motor aturat i la màquina estacionada.  
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-

los en contenidors.  
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i 

subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden suportar 
el pes del dúmper i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte.  

 S’ha d’estacionar el dúmper en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de 
desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal 
posar els frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria i el compartiment del 
motor i, si hi ha pendent, falcar la màquina.  

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el dúmper caigui a les 
excavacions o a l’aigua.  

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.  
 Està prohibit abandonar el dúmper amb el motor engegat.  
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Proteccions individuals 

 Casc (només fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari).  
 Mascareta (quan sigui necessària).  
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina).  

FORMIGONERA ELÈCTRICA 

Normes generals 

 Cal utilitzar formigoneres elèctriques amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 
1215/1997. 

 Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip. 

 S’han de seguir les instruccions del fabricant. 

 Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
 

Normes d’ús i manteniment 

 Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 
pugui haver. 

 S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 
 Han de ser reparades per personal autoritzat. 
 La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat. 
 Cal assegurar la connexió i comprovar periòdicament el funcionament correcte de la presa a terra. 
 La formigonera ha de disposar de fre de basculació del tambor. 
 Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat 

prèviament la xarxa elèctrica. 
 No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament. 
 Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica quan no s’utilitzi. 
 S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 
 Els interruptors exteriors han de tenir enclavament mecànic. 
 Les parts mòbils de la formigonera, com corretges i pinyons, han d’estar protegits. 
 Proteccions colꞏlectives 
 A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles. 
 Abans de posar en funcionament la màquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les 

tapes i les carcasses protectores. 
 Cal situar la formigonera en zones habilitades de manera que s’evitin zones de pas. 

 

Equips de protecció individual 

 Casc. 
 Protectors auditius: taps o auriculars. 
 Ulleres.  
 Guants contra agressions químiques. 
 Calçat de seguretat. 
 Roba de treball. 
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CAMIÓ FORMIGONERA 

Mesures preventives  

Normes generals 

 Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.  
 Cal fer servir camions formigonera que disposin, prioritàriament, de marcatge CE, declaració de 

conformitat i manual d’instruccions o s’hagin sotmès a posada en conformitat d’acord amb el que 
especifica el RD 1215/97.  

 Es recomana que el camió formigonera estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix.  
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere  
 Quan aquesta màquina només circuli per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix està 

autoritzada, disposa de la formació i de la informació específiques en matèria de PRL que fixen el 
RD 1215/97, de 18 de juliol, article 5, o el Conveni Colꞏlectiu General del Sector de la Construcció, 
article 156, i se n’ha llegit el manual d’instruccions. Si la màquina circula per una via pública, cal 
que, a més a més, el conductor tingui el carnet de conduir C.  

 S’ha de verificar que es manté al dia la ITV (inspecció tècnica de vehicles).  
 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del camió formigonera responen 

correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc.  
 Per fer servir el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures.  
 S’ha d’ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada.  
 Cal assegurar la màxima visibilitat del camió formigonera i netejar-ne els retrovisors, els 

parabrises i els miralls.  
 Cal verificar que la cabina està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes descontrolats en la 

zona dels comandaments.  
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina.  
 S’ha de pujar i baixar del camió únicament per l’escala prevista pel fabricant.  
 Per pujar i baixar per l’escala, cal utilitzar totes dues mans i fer-ho sempre de cara al camió.  
 L’escala de la cisterna ha de ser antilliscant i ha de disposar de plataforma a la part superior.  
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscs estiguin en bon estat i situats en llocs 

visibles.  
 Cal verificar l’existència d’extintor en el camió.  
 S’ha de verificar que l’alçària màxima del camió és l’adequada per evitar interferències elements 

viaris o similars.  
 No s’ha de carregar la cisterna per sobre la càrrega màxima permesa.  
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales  

 

Normes d’ús i manteniment 

 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor.  
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina.  
 No es pot utilitzar el camió formigonera com a mitjà per al transport de persones, llevat que el 

fabricant de la màquina hagi previst seients amb aquest fi.  
 No es pot pujar ni baixar amb el camió formigonera en moviment.  
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o 

similar). Fora de l’obra, cal utilitzar el cinturó de seguretat obligatòriament.  
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les 

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens.  
 Cal verificar la tensió dels cables elèctrics per tal d’identificar la distància mínima de seguretat, en 

operacions en zones properes a aquests cables. Aquestes distàncies de seguretat depenen de la 
tensió nominal de la instalꞏlació i seran, respectivament, de 3, 5 o 7 m.  
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 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota dels 
límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar.  

 No és permès baixar pendents amb el motor aturat o en punt mort.  
 S’han de realitzar les entrades o les sortides dels vials amb precaució i, si cal, amb l’ajuda d’un 

senyalista  
 Quan les operacions comportin maniobres complexes o perilloses, el maquinista ha d’estar ajudat 

d’un senyalista expert que el guiï.  
 Cal mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i els 

treballadors del lloc de treball.  
 S’han de definir i senyalitzar els recorreguts de l’obra, amb la finalitat d’evitar xocs (colꞏlisions).  
 S’han d’evitar desplaçaments del camió formigonera en zones a menys de 2 m de la vora de 

talussos.  
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que s’han extret 

els gasos .  
 La velocitat de descàrrega del formigó s’ha d’ajustar adequadament a les condicions de treball.  
 La neteja de les cisternes i les canaleres cal realitzar-la a les zones habilitades per aquesta 

finalitat.  
 En cas que estigui a prop de la zona de línies elèctriques, cal ubicar un pòrtic de limitació d’altura.  
 Per a l’accés a la cisterna, s’ha de fer servir l’escala definida per a aquesta utilitat.  
 El camió formigonera ha de circular a l’interior de l’obra per un circuit definit i a una velocitat 

adequada a l’entorn.  
 No es poden superar els pendents fixats pel manual d’instruccions.  
 En operacions de manteniment, no s’ha de fer servir roba amb folgances ni joies i cal utilitzar els 

equips de protecció adequats.  
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre 

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i l’interruptor 
de la bateria en posició desconnectada.  

 Cal efectuar les tasques de reparació del camió formigonera amb el motor aturat i la màquina 
estacionada.  

 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal segregar-
los en contenidors.  

 Cal estacionar el camió en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 
esllavissaments o inundacions (com a mínim, a 2 m de les vores de coronació). Cal posar els 
frens, treure les claus del contacte i tancar l’interruptor de la bateria, la cabina i el compartiment 
del motor.  

 Cal adoptar les mesures preventives adequades per tal d’evitar que el camió formigonera caigui a 
les excavacions o a l’aigua.  

 Cal regar per evitar l’emissió de pols.  
 Està prohibit abandonar el camió formigonera amb el motor engegat  

 

Proteccions individuals 

 Casc (només fora de la màquina).  
 Protectors auditius: taps o auriculars (quan sigui necessari). 
 Guants contra agressions mecàniques (en tasques de manteniment).  
 Calçat de seguretat.  
 Faixes i cinturons antivibracions.  
 Roba i accessoris de senyalització (només fora de la màquina). 
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MARTELL ELECTROPNEUMÀTIC 

Mesures preventives  

Normes generals 

 S’han de fer servir martells electropneumàtics amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al 
RD 1215/1997.  

 Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip.  
 S’han de seguir les instruccions del fabricant.  
 Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.  
 Cal evitar i minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball  

 

Normes d’ús i manteniment: 

 Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 
pugui haver.  

 Abans de l’inici del treball s’ha d’inspeccionar el terreny (o els elements estructurals) per detectar 
la possibilitat de despreniments per la vibració transmesa.  

 Cal colꞏlocar el martell a una distància considerable de la zona de treball per evitar que s’uneixin 
tots dos tipus de soroll.  

 S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas.  
 Han de ser reparats per personal autoritzat.  
 La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat.  
 Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat 

prèviament la xarxa elèctrica o la bateria.  
 No s’ha d’abandonar l’equip mentre estigui en funcionament.  
 No s’han de deixar els martells clavats en els materials per trencar.  
 No es poden fer esforços de palanca amb el martell en funcionament.  
 No es pot recolzar tot el pes del cos sobre el martell, ja que pot relliscar i caure.  
 S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.  
 Sempre que sigui possible, cal fer aquestes activitats en horaris que provoquin les mínimes 

molèsties als veïns.  
 Cal desconnectar aquest equip de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi.  
 S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips.  
 Cal utilitzar el martell amb totes dues mans de manera segura  

 

Proteccions colꞏlectives 

 A la via pública, aquesta activitat s’ha d’aïllar degudament de les persones o els vehicles.  
 Cal mantenir un radi de seguretat al voltant d’aquesta activitat.  
 Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts, fora de les zones de pas i, preferiblement, en 

l’embalatge original.  
Proteccions individuals 

 Casc.  
 Protectors auditius: taps o auriculars.  
 Ulleres.  
 Guants contra agressions mecàniques i vibracions.  
 Calçat de seguretat.  
 Faixa antivibracions.  
 Roba de treball.  
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F. BASTIDA TUBULAR 

Mesures preventives  

Normes generals 

 Les bastides s’han de projectar, muntar i mantenir de manera que se n’eviti el desplom o el 
desplaçament accidental. 

 Segons la complexitat de la bastida (obligatori en els casos exposats en el punt 4.3.3 del RD 
2177/2004), cal elaborar un pla de muntatge, d’utilització i de desmuntatge. Aquest document i els 
càlculs preceptius han de ser realitzats per una persona amb formació universitària que l’habiliti 
per a aquestes activitats. 

 Quan les bastides disposin del marcatge CE, el pla anterior pot ser substituït per les instruccions 
específiques del fabricant. 

 Quan la bastida es munti fora de les configuracions tipus generalment reconegudes i no es disposi 
de notes de càlcul, cal efectuar un càlcul de resistència i estabilitat. 

 Els elements de suport s’han de protegira riscos de lliscament i de desplaçament. 
 Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d’una bastida han de ser apropiades al 

tipus de treball, i les càrregues han de suportar i han de permetre que es treballi i s’hi circuli amb 
seguretat. 

 Quan alguna de les parts d’una bastida no estigui en condicions de ser utilitzada, ha de ser 
senyalitzada d’acord amb el RD 485/1997 i el RD 2177/2004. 

 Cal tenir en compte les prescripcions de les administracions públiques competents en cas que la 
bastida afecti la via pública: requisits per al pas de vianants, minusvàlids, etc. 

 Analitzar el tipus de treball sobre la bastida per planificar la distància al parament. 
 S’ha de dibuixar prèviament la geometria de l’estructura per determinar quines mesures de 

seguretat s’han d’adoptar. 
 Cal falcar, anivellar i ancorar correctament les bastides recolzades a terra. 
 S’ha de verificar l’estat correcte de sòl que ha d’acollir la bastida. 
 Cal verificar l’absència de línies elèctriques. En cas de proximitat inevitable, cal demanar la 

descàrrega de la línia a la companyia elèctrica. Si s’han de realitzar treballs prop de línies elèc., 
s’han de mantenir les distàncies de seguretat que exigeix el RD 614/2001. 

 S’ha d’avisar la comunitat de veïns sobre la instal•lació de la bastida i els possibles problemes que 
això pot representar: obstrucció de finestres, ocupació de balconades, etc. 

 Cal avisar els responsables de comerços, garatges, tallers, etc., sobre la instal•lació de la bastida i 
el temps estimat de permanència. Cal acordar els accessos que es deixen lliures. 

 En situacions de vent fort o molt fort, s’han de paralitzar els treballs. 
 Els diferents components de la bastida han d’estar lliures d’oxidacions i deformacions que en 

puguin minvar la resistència. 
 Les plataformes han de ser metàl•liques o d’un altre material resistent i antilliscant, a més a més, 

tindran dispositius d’enclavament que n’evitin la basculació. 
 tindran marcada, de forma inesborrable i visible, la càrrega màxima admissible. 
 Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball. 
 Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
 Cal verificar el bon estat dels elements d’elevació. 

 
Normes d’ús i manteniment 

 Cal verificar el bon estat dels elements d’elevació. 
 És prohibit el muntatge de trams de bastida amb elements no normalitzats. 
 Cal utilitzar preferiblement plataformes metàl•liques. 
 La bastida s’ha de muntar amb tots els seus components d’utilització i seguretat. 
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 Els mòduls de les plataformes de les bastides (amplada mín.60 cm) preferentment han de ser de 
30 cm d’amplada i fabricats amb xapa metàl•lica antilliscant o reixeta soldada a la perfileria de 
contorn per cordó continu. Tots els components han de ser del mateix fabricant i tenir la seva 
marca. Cal comprovar que totes les peces estiguin en bon estat. 

 L’encarregat ha de controlar que els muntadors utilitzin un arnès de seguretat contra les caigudes, 
amarrat als components ferms de l’estructura o altres elements externs . 

 S’ha de realitzar l’ascens-descens mitjançant escala metàl•lica solidària o una manual. 
 No es poden col•locar a sobre la plataforma escales portàtils ni bastides de cavallet. 
 Una persona amb formació universitària o un professional que hi estigui habilitat ha d’inspeccionar 

la bastida abans de la posada en servei, periòdicament i després de qualsevol modificació, 
període de no utilització, exposició a la intempèrie o qualsevol altra circumstància que n’hagi 
pogut afectar la resistència o estabilitat. S’han de documentar els resultats de les comprovacions i 
inspeccions periòdiques. 

 S’ha d’accedir a les bastides mitjançant mòduls acoblats als laterals o escales integrades entre 
plataformes. Les reixetes d’accés estaran tancades quan no es facin servir com a escala. Només  
es permetrà l’accés des de l’edifici amb plataformes o passeres totalment protegides en els casos 
justificats en el pla de seguretat o a l’avaluació de riscos. 

 No es pot iniciar el nivell de muntatge superior sense haver acabat el nivell de partida amb tots els 
elements d’estabilitat. 

 Cal pujar els components de la bastida subjectats amb cordes amb ganxo tancat. 
 Les bastides han d’estar construïdes per tubs o perfils metàl•lics segons plànols i els càlculs, i cal 

especificar-ne: el nombre, la secció, la disposició i la separació entre si, les peces d’unió, la 
travada, els ancoratges horitzontals i els suports sobre el terreny. 

 L’estructura tubular s’ha de travar amb elements horitzontals, verticals i les diagonals que indiqui 
el fabricant. 

 L’encarregat ha de vigilar la collada uniforme de les mordasses o ròtules, de manera que no quedi 
cap cargol fluix que pugui permetre moviments descontrolats dels tubs. 

 És prohibit treballar a la mateixa vertical de la bastida simultàniament. 
 Cal col•locar topalls de fusta de 20 x 20 x 2,7 cm sota els fusos de la bastida. 
 Els fusos han de respectar el límit d’elevació de la femella. 
 Cal formar plataformes segures mitjançant mòduls metàl•lics antilliscants. 
 S’han de situar els ancoratges d’acord amb les indicacions de l’estudi tècnic, si n’hi ha. Si no n’hi 

ha, cal posar un ancoratge per cada 24 m2, per a bastides sense xarxa, i cada 12 m2, per a 
bastides amb xarxa; s’han d’ancorar tots els nusos del primer i de l’últim nivell. 

 realitzar comprovacions documentals sistemàticament de l’estat correcte d’equip de treball. 
 Cal preveure la zona de pas degudament protegida, il•luminada i senyalitzada dels vianants, en 

cas que la bastida estigui situada a la via pública. 
 
Proteccions col•lectives 

 Les plataformes de treball han d’estar protegides mitjançant una barana metàl•lica de, com a 
mínim, 1 m d’alçària, una barra intermèdia i un entornpeu d’una alçària mínima de 15 cm en tot el 
seu contorn, llevat del costat que estigui a menys de 20 cm de la façana. 

 Cal protegir la zona de descàrrega i apilament dels elements de les bastides. 
 S’ha de restringir l’accés de vianants al voltant de la plataforma i s’ha d’evitar que personal no 

autoritzat manipuli la bastida. 
 Cal comprovar que la zona o l’àrea que quedi just per sota de la plataforma de treball hagi estat 

delimitada amb baranes d’indicació per impedir a qualsevol vianant l’accés i la permanència en 
aquesta zona. 

 Quan sigui necessari, a la base del segon nivell de la bastida es pot muntar una visera per recollir 
objectes despresos. 
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 S’han d’utilitzar sistemes de muntatge que permetin garantir la seguretat dels muntadors. 
 senyalitzar la bastida amb elements lluminosos quan estigui ubicada en vies de circulació. 

 
Equips de protecció individual 

 Casc. 
 Calçat de seguretat. 
 Guants contra agressions mecàniques. 
 Arnès. 

ESCALES MANUALS. 

Normes generals 

 Cal fer servir escales únicament quan la utilització d’altres equips de treball més segurs no estigui 
justificada pel baix nivell de risc, o bé quan les característiques dels emplaçaments no permetin 
altres solucions.  

 Cal assegurar l’estabilitat a través del seu assentament en punts estables.  
 Cal colꞏlocar elements antilliscants a la base de les escales.  
 Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball.  
 Les escales amb rodes s’han d’immobilitzar abans d’accedir-hi.  
 Quan l’altura de treball superi els 3,5 m d’alçària i els treballs que cal fer requereixin moviments o 

esforços perillosos per a l’estabilitat del treballador, cal dotar el treballador amb sistemes 
individuals anticaigudes o sistemes equivalents.  

 Les escales de mà no poden ser utilitzades per dues o més persones simultàniament.  
 Són prohibits el transport o la manipulació de càrregues des d’escales de mà quan el pes o les 

dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador.  
 Cal revisar periòdicament les escales de mà.  
 Els esglaons han d’estar acoblats.  
 Les escales de fusta han de tenir els travessers d’una sola peça, encasellats, sense defectes ni 

nusos, i han d’estar protegits per vernissos transparents.  
 Les escales metàlꞏliques han de tenir travessers d’una sola peça sense deformacions o 

protuberàncies i la juntura s’ha de fer mitjançant dispositius fabricats per a aquesta finalitat.  
 És prohibida la utilització d’escales de mà de construcció improvisada.  
 Abans de colꞏlocar una escala de mà, s’ha d’inspeccionar el lloc de suport per evitar contactes 

amb cables elèctrics, canonades, etc.  
 Els travessers de les escales han d’estar en posició horitzontal.  
 L’ascens i descens i els treballs des d’escales s’han de fer de cara als escalons.  
 El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de manera que no impedeixi una 

subjecció segura. 
 Es prohibeix transportar pesos a ma ( o a l’esquena) iguals o superiors a 25kg sobre les escales 

de mà. 
 No es poden utilitzar escales de mà de més de 5 metres de longitud.  
 Les escales de fusta s’han d’emmagatzemar a cobert per assegurar-ne la conservació.  
 Les escales d’acer s’han de pintar contra el rovell.  
 Les escales de fusta no es poden pintar per tal de poder veure’n els defectes.  
 Les escales de tisora han d’estar dotades amb un sistema antiobertura.  
 Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades  
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Normes d’ús i manteniment 

 Per pujar i baixar cal fer-ho sempre de cara a l’escala.  
 Cal fer servir totes dues mans per pujar i baixar.  
 L’escala ha d’estar subjectada per la part superior a l’estructura; per la part inferior ha de disposar 

de sabates antilliscants, grapes o qualsevol mecanisme antilliscant, i s’ha de sustentar sempre en 
superfícies planes i sòlides.  

 No es poden utilitzar les escales com a passarelꞏles.  
 No es poden empalmar escales, llevat que ho hagi previst el fabricant.  
 Cal colꞏlocar-les a un angle de 75º respecte a l’horitzontal.  
 Han de sobrepassar en un metre el punt de suport superior.  
 Cal revisar les abraçadores a les escales extensibles.  
 Per utilitzar l’escala cal verificar que ni les sabates ni la mateixa escala no estan brutes de 

substàncies que patinin: greix, oli, etc.  
 A les escales de tisora, el tensor ha d’estar completament estirat.  
 Per fer servir l’escala cal mantenir el cos dins de l’amplada de l’escala.  
 Cal evitar realitzar activitats amb vibracions excessives o pesos importants.  
 No es pot moure l’escala quan hi hagi un treballador.  
 En les escales de tisora, l’operari no es pot situar amb una cama a cada lateral de l’escala.  
 Les escales de tisora no es poden utilitzar com a escales de mà de suport en elements verticals.  
 Les escales suspeses s’han de fixar de manera segura per tal d’evitar moviments . 
 Les escales compostes de varis elements adaptables o extensibles han d’utilitzar-se de manera 

que la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada.  
 No es permet utilitzar escales de mà en els treballs a prop d’obertures, forats d’ascensor, finestres 

o similar, si no es troben suficientment protegits.  
 Les eines o materials que s’estan emprant durant el treball en una escala manual mai no s’han de 

deixar sobre els esglaons, sinó que s’han de colꞏlocar en elements que permetin subjectar-los a 
l’escala, penjats a l’espatlla  o a la cintura del treballador.  

 No transportar escales horitzontalment, sinó amb la part davantera cap a baix.  
 El transport manual d’una càrrega per a una escala de mà es farà de tal manera que no 

n’impedeixi una subjecció segura.  
 
Equips de Protecció individual 

 Casc.  
 Calçat de seguretat.  
 Arnès (per sobre de 3,5 m).  
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EINES MANUALS 

Normes generals: 

 formar prèviament l’usuari de com funciona l’eina i la forma d’utilitzar-la de la manera més segura, 
evitant que els dits, les mans o qualsevol part del cos pugui ser afectada. 

 Cal evitar o minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball. 
 

Normes d’ús i manteniment: 

 Cal utilitzar-les adequadament i per al seu ús específic. 
 Quan sigui necessari, els treballadors han de disposar d’instruccions precises sobre l’ús de les 

eines i les mesures de seguretat associats. 
 En transportar eines (queden excloses les de volum important): 
 Els treballadors no les han de transportar ni a les mans ni a les butxaques.  
 Cal portar-les en caixes o maletes portaeines, amb les parts punxants protegides. 
 Per pujar a una escala, pal, bastida o similar, cal fer servir una cartera o cartutxera fixada a la 

cintura o una bossa bandolera, de manera que quedin les mans lliures. 
 El manteniment de les eines és fonamental per conservar-les en bon estat  de servei. Cal 

realitzar inspeccions periòdiques per mantenir-les en bon estat, netes, afilades i amb les 
articulacions greixades. 

 

Equips de protecció individual 

 Casc 
 Ulleres 
 Guants contra agressions mecàniques 
 Calçat de seguretat 

EINES ELÈCTRIQUES 

Normes generals 

 Cal utilitzar trepants amb el marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1215/1997. 
 Cal formació específica per a la utilització d’aquest equip. 
 S’han de seguir les instruccions del fabricant. 
 Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
 Cal evitar i minimitzar les postures forçades i els sobreesforços durant el treball. 

 

Normes d’ús i manteniment 

 Emprades per personal autoritzat per l’empresa i degudament format 

 Abans de començar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi 
pugui haver. 

 S’ha d’evitar la presència de cables elèctrics en les zones de pas. 
 Han de ser reparats per personal autoritzat. 
 La connexió o subministrament elèctric s’ha de realitzar amb mànega antihumitat. 
 Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat 

prèviament la xarxa elèctrica o la bateria. 
 S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades. 
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 Cal desconnectar de la xarxa elèctrica o treure la bateria, quan no s’utilitzi. 
 S’han de fer manteniments periòdics a aquests equips. 
 El canvi de l’accessori s’ha de realitzar amb l’equip aturat. 
 Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de la seva colꞏlocació.  
 Cal escollir l’accessori més adequat per a cada aplicació.  

 
Equips de protecció individual 

 Casc. 
 Protectors auditius: taps o auriculars. 
 Ulleres.  
 Mascareta.  
 Guants contra agressions mecàniques i vibracions. 
 Calçat de seguretat. 
 Roba de treball. 

 
Proteccions colꞏlectives 

 En la seva utilització, cal verificar l’absència de persones en el radi d’afecció de les possibles 
partícules que es desprenen en funció dels treballs. 

 Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas. 
 
 

CONDICIONS D’ENTORN 

VIALITAT 
Les obres projectades s’executen a l’àmbit de la Torre santa Caterina. 
L’accés es realitza des del el camí de les Pedreres i el carrer Torre de Santa Caterina,  que connecta  a 400m 
del KM 0,9 de la carretera Manresa-Igualada. 
 
INTERFERÈNCIA I PRESÈNCIA DE SERVEIS AFECTATS 
D'acord amb la informació disponible, no es preveuen interferències amb serveis existents públics de 
subministrament d’aigua potable, gas o electricitat.  
 
CONDICIONS GEOGRÀFIQUES 
L’accés a l’àmbit  on es preveuen les obres es realitza a través d’espais de titularitat pública, i en terrenys de 
poca pendent. No es preveu afectació a l’entorn durant l’execució de les actuacions projectades. 
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ORGANITZACIÓ ORIENTATIVA DE LES DISTINTES FASES D’OBRA 

DIES 0 30 60 90 120 
TREBALLS PREVIS           
TREBALLS SUBSÒL            
RESTAURACIÓ PARAMENTS           
ESCALA I MIRADOR           
SENYALITZACIÓ           

 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d'execució previst és de 4 mesos. 

NOMBRE DE TREBALLADORS 

Es preveu una mitjana de tres (3) operaris treballant conjuntament  
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PREVISIONS I INFORMACIÓ PER ALS PREVISIBLES TREBALLS POSTERIORS. 

En compliment de l’art. 5 de RD  1627/1997, es preveu a continuació solucions i procediments de treball 
adequats per a previsibles treballs posteriors en relació a l’obra executada en el projecte. 
Previsibles treballs posteriors de reparació , conservació i manteniment: 
 

Treballs elèctrics i en lluminàries 
riscs previsibles: Procediment d’execució i mesures de seguretat i salut 
Caiguda d’objectes per manipulació 
Cops i talls amb elements mòbils màquina. 
Cops i talls contra objectes i eines 
Sobreesforços 
Contactes elèctrics 
Caigudes a diferent nivell 
Exposició a temperatures extremes 

Veure capítol 5 “prevenció de riscos professionals” 
L’accés a les lluminàries es realitzarà amb escales amb les 
mesures corresponents de seguretat i salut;  
Proteccions individuals  

 Casc Calçat de seguretat 
 Roba i accessori de senyalització. 
 Guants, protecció mecànica i tèrmica 
 Armilla d’alta visibilitat 

 Arnés de seguretat (treballs en alçada) 
 

Treballs en  i revestiments 
riscs previsibles: Procediment d’execució i mesures de seguretat i salut 
Cops i talls amb elements mòbils màquina. 
Atrapaments per o entre objectes  
Projecció de fragments o partícules 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents químics. 
Risc de danys a la salut derivats de 
l’exposició a agents físics: sorolls i 
vibracions. 
Caigudes a diferent nivell 
 

Veure capítol 5 “prevenció de riscos professionals” 
Proteccions individuals  

 Ulleres anti-impactes 
 Casc de seguretat.  
 Calçat de seguretat.  
 Guants, protecció mecànica i tèrmica 
 Armilla d’alta visibilitat 
 Cinturó anti-vibratori 
 Protecció auditiva (si s’escau) 
 Protecció respiratòria (si s’escau):  

 Arnés de seguretat (treballs en alçada) 
Proteccions colꞏlectives 

 Neteja i ordre de l’obra. 
 Senyalització 
 Baranes de seguretat 

 
 
En els treballs no previstos en el present document, o que no s’ajustin a aquest, es definirà el procediment 
d’execució amb les mesures de seguretat i salut necessàries prèviament al’execució, tenint en compte la 
tecnologia existent i emprant els equips de treball que proporcionin un major nivell de seguretat i salut, 
independentment d’allò establert en l’estudi de seguretat i salut. 
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INSTALꞏLACIONS COMUNES. 

Les instalꞏlacions d'higiene i benestar, adequades per al nombre d'operaris, seran les següents: 
 BENESTAR : Menjador i sala de descans  

 Taules i Bancs 
 Aigüera 
 Escalfador de menjars 
 Recipient per a escombraries 
 Radiador d'infrarojos 
 Llum elèctric i endolls 
 Aigua potable a l'aigüera 

 
HIGIENE:  
 Vestidors  

 Taquilles metàlꞏliques individuals amb clau 
 Bancs 
 Llum elèctric 

 Bany   
  Lavabos ( 1 x cada 10 treballadors) 
  Dutxes ( 1 x cada 10 treballadors) 
  Inodor ( 1 x cada 25 treballadors) 
  Llum elèctric 
  Aigua calenta i freda a dutxes, només freda a la resta 

 
. 

COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT. 

En la fase d’execució de les obres quan intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o varis treballadors autònoms, el promotor, abans de l‘inici dels treballs o tan aviat com es constati 
aquesta circumstància, designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra. 

TRÀMITS PREVIS AL COMENÇAMENT DE LES OBRES. 

D’acord amb l’art. 7 del R.D. 1627/97, no es podran començar les obres sense haver-se redactat i aprovat 
prèviament el Pla de Seguretat i Salut en el treball, que desenvoluparà el contingut del present Estudi, 
adaptat al sistema de treball del Contractista adjudicatari de les obres. 
També caldrà efectuar l’avís als Serveis Territorials de Treball, segons obliga l’art. 8 de l’esmentat Reial 
Decret. 
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PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

El pressupost d’execució material de seguretat i salut , fa la quantitat de: QUATRE MIL NOU-CENTS VINT 
EUROS. (4.920,80 €). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manresa, març 2022 
 
 

 
 

L’AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC

 
 
 
 
 
 
 
 

Martí Just i Calderer

 
 

Enginyer Tècnic de Mines i Enginyer Tècnic 
Industrial 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les seves dades de caràcter personal formen part del nostre fitxer, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), amb la finalitat de fer efectiva la nostre 
relació comercial. Els destinataris d’aquesta informació únicament seran els departaments en que s’organitzà S.A. DE 
INGENIERIA LARIX (Responsable del Fitxer). Pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancelꞏlació i oposició, 
comunicant-lo per escrit a S.A. DE INGENIERIA LARIX, Departament d’Atenció a l’Afectat Carrer Àngel Guimerà, 3, 2n, 1ª, 
Manresa -08241-Barcelona, acompanyat d’una copia del seu DNI. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
 

La present proposta té com a objectiu l’excavació i la restauració de la Torre Santa 

Caterina de Manresa. Pel que fa a la restauració se centra amb l’estudi de totes les 

patologies que mostra la torre. L’objectiu és realitzar un estudi detallat de totes les 

patologies i alteracions que mostra el bé immoble per tal de realitzar una restauració i 

conservació. 

Degut a que mai s’ha realitzat cap intervenció de restauració generalitzada, les patologies 

són abundants, i afecten directament a tots els elements que formen part de l’estructura. 

També es realitza una proposta de restauració i consolidació de totes aquelles estructures 

que han patit certes alteracions, tant mediambientals com biològiques o antropogèniques. 

Amb aquestes actuacions es pretén garantir l’estabilitat del conjunt així com la seva 

perdurabilitat. També es cerca obtenir una millora tant del discurs expositiu del 

monument com de la comprensió pels visitants. 

Els únics treballs efectuats a la torre Santa Caterina han estat la instal·lació de diferents 

antenes i instal·lacions de cablejat elèctric a dins i a fora del bé. 

 
 

 

 
Fig. 1 Estat actual de la torre Santa Caterina 
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L’estat de conservació és bo, es conserven gran part dels elements constructius originals, a 

excepció de la zona interna de la torre que mostra pèrdues de suport puntuals. El morter 

original que lliga aquests elements també es mostra en bon estat de conservació. Aquest 

morter de calç està compost per un tipus d’àrid molt gruixut juntament amb falques 

formades per còdols de riu inserides entre les juntes dels carreus. 

 
 

 

Fig. 2 Detall de l’estat de conservació del morter original 

 

 

 

Atesa l’obra que es projecta a l’interior, amb la instal·lació d’una estructura autoportant de 

la plataforma mirador i suport d’antenes que s’haurà d’ancorar a la part central interior i 

suposarà la remoció de terres, s’ha previst procedir a l’excavació arqueològica de tot 

l’interior de la torre i es preveu l‘exhumació de tots els sediments antròpics de l’interior, 

amb l’objectiu de conèixer el funcionament i distribució que hi havia. 
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2 RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DE LA TORRE  

 
 
 

2.1 CRITERIS D’INTERVENCIÓ 
 
 

Totes les intervencions estaran enfocades a estabilitzar l’estructura i la seva museïtzació, 

tenint en compte com a criteris bàsics: la mínima intervenció, la utilització de productes 

no contaminants i estables i la reversibilitat completa de tots els adherits. 

No obstant, també es tindrà en compte que un dels objectius de la intervenció és la seva 

divulgació, i per tant, s’intentarà, sempre i quan sigui possible, combinar aquest tipus 

d'intervenció de consolidació purament tècnic amb un cert caràcter estètic que pugui 

millorar la comprensió del jaciment per part dels visitants, sense posar en risc el bé. 

Es realitzarà una intervenció seguint les directrius de la normativa vigent (tant a nivell 

nacional com internacional) que inclou, els següents criteris bàsics: 

- Totes les estructures i espais tractats han d’estar exhaustivament documentats i 

identificats abans i desprès de cada intervenció. (Carta de Venècia. ICOMOS 1964) 

- S’ha de realitzar una actuació encaminada fonamentalment a la consolidació i 

estabilització1. Així doncs, ha de ser de mínima intervenció i ha d’estar dirigida únicament 

a evitar i retardar el deteriorament de les estructures o ornaments/relleus petris 

conservats. 

- La reversibilitat de tots els materials utilitzats durant els treballs ha de ser un 

condicionant crític, que s’ha de tenir present en tot moment, amb la idea de permetre en 

un futur, qualsevol tipus de nova intervenció. (Carta de Cracòvia. ICOMOS. 2000) 

- A més a més, aquests materials no només han de ser reversibles sinó que també, en la 

mesura del possible, inerts, elàstics i estables. (Carta de Cracòvia. ICOMOS. 2000) 

 
 
 
 
 
 

1 “Documento de Pavía. Preservación del Patrimonio Cultural: Hacia un perfil europeo del 

Conservador-Restaurador. Pavía 18-22 de octubre de 1997”. Accedido 23 de febrero de 2018. 
http:://ipce.mecd.gob.es/dam/jcr:20edd9bf-dd2e-4dc5-bdc1-2d3b9f6e51d8/19-documento-pavia.pdf. 
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- En aquelles zones en les que es realitza una intervenció de reintegració, aquesta haurà de 

ser diferenciada òpticament per tal d’evitar confusions mimètiques o falsificacions2. 

 
- Els morters emprats per a la reintegració i consolidació han de ser iguals o semblants als 

originals, per facilitar la comprensió, però mantenint sempre l’harmonia cromàtica del 

conjunt estructural. (Carta de Venècia. ICOMOS. 1964). 

 
 
 
 
 

2.2 CAUSES D’ALTERACIÓ 
 
 

Abans de realitzar qualsevol tipus d’intervenció és necessari realitzar un exhaustiu estudi 

de l’estat de conservació del bé a tractar i sota quines condicions està sotmès. Així, cal 

analitzar l’entorn en que està exposat i determinar els agents d’alteració que el poden 

afectar. 

Estructuralment parlant la torre Santa Caterina es mostra estable. Degut a que tota 

l’estructura és totalment exempta, a l’aire lliure, la presència de sals solubles són 

macroscòpicament inexistents, ja que, obté una major transpiració i el suport petri pot 

realitzar amb major facilitat el procés de retenció i expulsió d’aigua. Tot i així, el material 

petri dels carreus que formen part de la part inferior de la torre està en molt mal estat de 

conservació, probablement per la alta salinització provinent del subsòl. 

Per altra banda, el fet que els factors climatològics afectin directament al bé immoble 

també provoca una major permeabilitat en la retenció d’aigua o altres dipòsits superficials, 

el qual facilita el creixement de plantes superiors o la colonització de líquens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 BRANDI, C., “Teoria del restauro”. Accedido 23 de febrero de 2018. 
http://www.maarquitectura.com/uploads/1/5/9/6/15961640/cesare_brandi.pdf. 
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Fig. 3 zona interna de la torre, concretament a una de les zones on hi ha una major retenció d'humitat, ja que és 

l'interior d'una de les finestres, s’aprecia una alta quantitat d’atac biològic. 

 

 

 

 

 

2.3 FACTORS D’ALTERACIÓ 
 
 

En els següents punts s’especificarà cada factor d’alteració que mostra la Torre Santa 

Caterina. Tant un com l’altre es poden distingir pel parament intern i parament extern. 

 

 
2.3.1 BIODETERIORAMENT 

 
 

2.3.1.1 Plantes superiors 

Una de les problemàtiques principals és la presència de vegetació en forma de plantes 

superiors i inferiors, ubicades tant a l’interior com a l’exterior de la torre. Les arrels 

d’aquesta vegetació generen tensions i forces que provoquen l’aixecament o moviment 

dels elements estructurals, i una major obertura entre les juntes d’aquests. 
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On hi ha una major presència de plantes superiors és a la part superior del coronament. 

Les arrels han provocat fractures dels elements constructius i pèrdua puntual d’estabilitat 

del parament. 

 

 
Fig. 4 senyalització en vermell a les zones on hi ha major presència de plantes superiors. 

 

 

Fig. 5 senyalització en vermell a les zones on hi ha major presència de plantes superiors. 
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2.3.1.2 Líquens 
 
 

L’indicador principal de la retenció d’humitat a l’interior de la torre Santa Caterina és la 

presència de líquens. 

Se situen en el parament intern i al coronament de l’estructura, degut a que són zones on 

la retenció d’humitat és més elevada i on hi ha una menor circulació d’aire. Aquestes 

condicions són òptimes pel creixement d’aquest tipus d’organismes. L’alta porositat de la 

tipologia del material constructiu també ajuda a que els líquens puguin arrelar amb major 

facilitat. 

 

Els líquens, són organismes de creixement lent, però molt resistents a les condicions 

extremes de temperatura i humitat, a banda de crear micro-fissures. Degut al seu 

arrelament també poden exercir una acció de corrosió. El deteriorament químic de la 

mateixa pedra prové de les reaccions bioquímiques o fisiològiques dels líquens. És per això 

que els líquens poden provocar una desestabilització química del mateix substrat degut a 

la segregació d’àcids orgànics3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
 Un dels àcids més comuns és l’àcid oxàlic, causant principal de la degradació de superfícies pètries. 
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Fig. 6 Presència de líquens de manera generalitzada a la zona xxx del parament intern de la torre 
 

 

Fig. 7 Presència de líquens de manera generalitzada a la zona xxx del parament intern de la torre 
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En conclusió, tant els líquens com les plantes superiors mostren una bioalteració 

cromàtica en forma de biodipòsits superficials i provoquen una degradació del suport 

petri, creant microfissures, essent el causant principal de la perpetuació de la retenció 

d’humitat. 

 
 

2.3.2 SALINITZACIÓ 
 

 
De manera macroscòpica no s’aprecia l’existència de sals solubles. Tot i així, com s’ha 

comentat anteriorment, els elements que formen part de la zona inferior de la torre es 

mostren en un pitjor estat de conservació, manifestant-se amb diferents patologies 

d’alteració, com la laminació o l’arenització. 

Probablement a l’interior de la torre també hi ha una alta composició salina, ja que la 

humitat és més elevada i la circulació d’aire és menor, provocant una major condensació 

ambiental. Això explica que la mateixa pedra no pugui realitzar el propi procés d’absorció i 

expulsió d’aigua, i les impureses d’aquesta es quedin retingudes a l’interior del suport fins 

a cristal·litzar. Cal comentar que tot el morter afegit posteriorment, com el ciment, també 

és un material aportador de sals. Per tant, és un agreujant a tenir en compte dins d’aquest 

àmbit.
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Fig. 8 Detall de la zona inferior de l'exterior de la torre on mostra la manca de suport superficial dels elements. 
 

Fig. 9 Detall de la zona inferior de l'exterior de la torre on mostra la manca de suport superficial dels elements. 

Zona xxx de la torre 
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2.3.3 ESTAT SUPERFICIAL DEL SUPORT PETRI 
 

2.3.3.1 Alteracions del suport 
 

Com s’ha dit anteriorment, un dels factors principals que agreugen el suport petri és 

l’elevada salinització, creant doncs una laminació i exfoliació constant de la pedra fins a la 

seva pèrdua absoluta. El suport petri també es mostra polvurescent i amb una certa 

debilitat superficial. 

En el cas de la zona inferior de l’estructura, degut a la pèrdua constant del suport, 

provocat per la salinització, es genera una roda de debilitat superficial constant. Aquests 

despreniments causen una major porositat al suport i per tant, no dóna temps a que la 

mateixa pedra generi la seva capa de protecció natural. 

A la base de la torre és on hi ha una major accentuació d’aquest desgast constant, fins al 

punt que alguns elements mostren un centímetre de diferència respecte els altres carreus. 

 
 

 

 
Fig. 10 Debilitat superficial del suport petri degut la salinització. Detall de l'exfoliació de la pedra 
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Fig. 11 Visió general del parament exterior, on s'aprecia diferents estat d'alteració del suport petri 

 

 

 

 

 

 

Els factors climatològics i la retenció de la salinització ha provocat diferents tipologies 

d’alteracions superficials en el suport petri dels carreus, i es manifesten de la següent 

manera: 

 
 

• inflamació o aixecament superficial de la capa exterior del carreu. 
 
 

• Disgregació , des-cohesió interna caracteritzada per la caiguda del mateix 

material. Això suposa una major debilitació del carreu i major porositat. 

 

 
• Fissuració i Fracturació. Algunes són provocades per la disgregació. 

 
 

• Alveolització.    S’accentua en els    carreus que tenen una alta porositat, 

principalment les pedres sorrenques. Són formacions de petites cavitats que amb 
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el temps poden produir petites cavernes. Aquest factor pot ser provocat per sals, 

humitat, vent etc. 

 

 
• Separació de plaques entre els arrebossats originals que se situen a la part 

superior de l’interior de les arcades i al mateix mur de pedra. Degut a les altes 

humitats del parament, aquestes plaques d’arrebossat s’han separat del parament i 

es mostren en perill de despreniment. 

 
 
 
 
 
 

2.3.3.2 Pèrdua de suport 
 
 

Tant el parament intern com l’extern mostren pèrdues puntuals de suport, és a dir, la 

pèrdua d’elements, provocant la desestabilització dels carreus consecutius i la debilitació 

del suport. 

 

 
Fig. 12 Detall d’una de les zones on hi ha una pèrdua de suport d'elements petris que formaven part de 

l'estructura 
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Fig. 13 Senyalització en vermell a la zona on hi ha una gran manca de suport. també s'aprecia els afegits 

posteriors de morter de ciment a la part inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 AFEGITS ANTERIORS 
 
 

2.3.4.1 Elements afegits 
 
 

En el parament intern de la torre Santa Caterina s’aprecien diferents afegits, inserits en els 

últims anys. Aquests afegits són diferents elements metàl·lics fèrrics adherits amb morter 

de ciment. En la majoria de casos quests elements són els suports de diferents antenes. 

 
 

Cal comentar que durant els darrers anys les úniques intervencions que s’hi han realitzat 

han estat amb materials inadequats i que poden accelerar el procés de degradació. És per 

això que també és important l’extracció de tots aquests elements no originals. 
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Fig. 14 Zona est-oest on hi ha un seguit d'estructures metàl·liques adherides directament a l’estructura original 

per subjectar les antenes 

 

 

 

També s’observa elements metàl·lics afegits a la zona superior del coronament de la torre. 
 

Fig. 15 estructura metàl·lica subjectada damunt del coronament de la torre 
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2.3.4.2 Reparacions anteriors 
 
 
 
 

En el parament intern i extern s’aprecia diferents reparacions. Quasi totes les reparacions 

afegides són aplicades amb morter de ciment, d’altra banda un aportador de sals, tal com 

hem dit. 

 
 

També s’ha afegit diferents tipus de morter per tapar cables relacionats amb les 

instal·lacions elèctriques afegides a l’interior i a l’exterior de la torre. Degut a que aquests 

morters emprats són molt més durs i resistents que la mateixa matèria del suport petri, 

causen una acceleració a les patologies esmentades anteriorment, com les laminacions i 

despreniments. 

 
 
 

 
Fig. 16 aplicació de morter de ciment com a reparació anterior 
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Fig. 17 aplicació de morters de ciment a l'exterior de la torre 
 

 

Fig. 18 Detall d'una reparació anterior amb ciment. Aquest, al ser molt més dur que el propi suport, accelera el 

procés de laminació de la superfície pètria. 
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2.3.5 FACTORS D’ALTERACIÓ ANTROPOGÈNICS 
 
 

El parament extern és el que es mostra més afectat pels grafittis, emprats amb esprai i 

aplicat directament a sobre de les pedres originals. Degut a la porositat de la pedra el 

graffiti ha penetrat a l’interior del suport. 

 

 
Fig. 19 graffiti ubicat a la cara exterior de la torre 

 

 
Fig. 20 detall de la penetració de la pintura del grafit a l'interior del suport petri 
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Fig. 21 graffiti ubicat a l’exterior de la torre 
 

 

Fig. 22 Graffiti ubicat a l'interior de la torre 
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2.4 PROCÉS DE RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ 
 
 

Tenint en compte les problemàtiques que presenten els béns es decideix portar a terme un 

tractament d’estabilització, consolidació i reintegració per tal de garantir la seva 

perdurabilitat i millorar la visibilitat i comprensió del conjunt. Es descriuran i es 

justificaran totes les intervencions realitzades. 

 
 

Els treballs que es realitzaran són el següents: 
 
 
 

Zona interior 
 

� Neteja generalitzada superficial 

Neteja mecànica superficial per extreure tots els dipòsits superficials i altres restes 
 

� Extracció de morters de ciment 
 

� Extracció atac biològic 

Neteja mecànica i química per l’extracció de l’atac biològic 
 

� Neteja graffitis 

Neteja química per l’extracció de graffitis 
 

� Salinització 

Control i quantificació de Sals. Depenent de les sals es podrà realitzar 

la  consolidació del suport petri. 

 
� Consolidació de les juntes entre els elements constructius 

Aplicació de morter de calç a les juntes per alentir el creixement de plantes 

superiors i evitar la condensació d’humitat. Aquest procés es realitzarà a tot el 

parament. 

 
� Reintegració matèrica puntual d’elements petris 

Aplicació de nous elements petris a les zones necessàries. 
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� Consolidació suport petri 

Segons la quantificació de sals es podrà realitzar una consolidació del suport. 
 

 
Aquestes tasques seran realitzades per un equip de dues restauradores i 

conservadores especialitzades en béns immobles de patrimoni arqueològic i escultòric, 

durant un període de 33 dies hàbils de feina. 

 
 

Zona exterior 
 

� Neteja generalitzada superficial 

Neteja mecànica superficial per extreure tots els dipòsits superficials i altres restes 
 

� Extracció de morters de ciment 
 

� Extracció atac biològic 

Neteja mecànica i química per l’extracció de l’atac biològic, concretament fongs i 

plantes superiors. 

 
� Neteja graffitis 

Neteja química per l’extracció de graffitis i repints 
 

� Salinització 

Control i quantificació de sals. Depenent de les sals es podrà realitzar la 

consolidació del suport petri. 

 
� Consolidació i aïllament entre els elements constructius 

Aplicació de morter de calç a les juntes per alentir el creixement de plantes 

superiors i evitar la condensació d’humitat. Aquest procés es realitzarà a tot el 

parament. 

 
� Reintegració matèrica puntual d’elements petris 

Aplicació de nous elements petris a les zones necessàries. 
 

� Consolidació suport petri 

Segons la quantificació de sals es podrà realitzar una consolidació del suport. 
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Aquestes tasques seran realitzades per un equip de dues restauradores i 

conservadores especialitzades en béns immobles de patrimoni arqueològic i escultòric, 

amb un període de 42 dies hàbils de feina. 

Zona coronament superior 
 

� Neteja generalitzada superficial 

Neteja mecànica superficial per extreure tots els dipòsits superficials i altres restes 
 

� Extracció de morters de ciment 
 

� Extracció atac biològic 

Neteja mecànica i química per l’extracció de l’atac biològic 
 

� Consolidació de les juntes entre els elements constructius 

Aplicació de morter de calç a les juntes per alentir el creixement de plantes 

superiors i evitar la condensació d’humitat. Aquest procés es realitzarà a tot el 

parament. 

 
� Reintegració matèrica puntual d’elements petris 

Aplicació de nous elements petris a les zones necessàries 
 

� Consolidació del suport petri 

Segons la quantificació de sals es podrà realitzar una consolidació del suport. 
 

 
Aquestes tasques seran realitades per un equip de dues restauradores i conservadores 

especialitzades en béns immobles de patrimoni arqueològic i escultòric, amb un període 

de 17 dies hàbils de feina. 

 
 

Per tant, la restauració i el tractament de conservació preventiva del parament intern, 

extern, i del coronament de la Torre Santa Caterina suma un total de 92 dies hàbils amb 

un equip de dues restauradores i conservadores especialitzades en béns immobles de 

patrimoni arqueològic i escultòric. 

Cost del material fungible per realitzar la restauració: 1.450€ 
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3 EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA 
 

Excavació arqueològica. Es preveu l’excavació de la totalitat de la superfície de l’interior 

de la torre, uns 38m2. Tenint en compte que es preveu una fondària i potència 

arqueològica d’uns 40cm, pensem que l’excavació afectarà a un volum de terres d’uns 

15m3.  

 

 

Vista actual de l’interior de la Torre Santa Caterina 

 

Per a tal efecte caldrà la presència d’un arqueòleg i dos auxiliars d’arqueologia durant dues 

setmanes de feina. Tots els residus de l’excavació se separaran segons material, terres i/o 

pedres o d’altres, i es dipositaran als dipòsits corresponents. En el cas dels blocs de pedres 

es guardaran i s’apilaran a un lloc proper a l’edifici per a una eventual restauració 

arquitectònica. 

 

L’excavació finalitzarà un cop s‘esgotin els estrats antròpics i es localitzi el substrat 

geològic a tota la superfície 

 

Cobriment amb graves. Finalment, es procedirà al rebliment de tota la superfície amb 

uns 10m3 de grava menuda, de tonalitat grisosa, d’uns 20-30mm de gruix, que servirà per 
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recuperar visualment la cota de paviment i nivell d’ús històric, però també per protegir les 

zones de fonamentació de la torre.  

 

 

Vista actual de l’interior de la Torre Santa Caterina 

 

Desguàs de l’interior. Igualment, i amb la voluntat d’evacuar les aigües pluvials es 

procedirà a la realització d’una rasa, des de la porta fins a l’exterior, que tindrà l’objectiu 

de desguassar l’interior de l’edifici. Aquesta rasa, d’uns 40cm d’amplada per uns 40-50cm 

de fondària, es realitzarà amb una màquina excavadora petita, sota control d’un arqueòleg 

tècnic, i tindrà una llargada d’uns 10m, arribant fins al límit de la codina, i tindrà un 

pendent continuat vers l’exterior. Un cop feta, es disposarà un tub de pvc i es tornarà a 

tapar amb les mateixes terres. 

 

Metodologia. Pel que fa a l’excavació arqueològica, la metodologia que utilitzarem pel que 

fa a l’excavació arqueològica, consistirà en el mètode de registre de les dades que facilitarà 

l’excavació proposat per E.C. Harris i per A. Carandini, modificat a partir de la pràctica 

arqueològica en aquest tipus de jaciments i de les circumstàncies concretes de l’excavació. 

Per al registre objectiu dels elements i estrats que s’exhumaran es realitzarà una numeració 

correlativa d’aquests denominats  "Unitat Estratigràfica" (u.e.) que individualitza uns d’altres. 

Cada u.e. tindrà una fitxa en la que s’indica: la seva ubicació en el context general del jaciment, 
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la seva ubicació en les plantes i seccions, la seva definició i la seva posició física respecte a les 

altres unitats estratigràfiques.  

 

En qualsevol cas, el material gràfic estarà composat per plantes generals i de detalls 

concrets, seccions en les que es representarà la successió estratigràfica de cada sondeig i, 

per suposat, el material fotogràfic imprescindible per a la constància visual dels treballs 

realitzats. Totes aquestes dades, els treballs realitzats, així com les conclusions i 

interpretacions que se’n derivin quedaran recopilades en una memòria finals de resultats. 

 

Val a dir que tota l’actuació arqueològica s’emmarcà dins els termes establerts per   les 

directrius de l’article 47 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, així com pel 

Decret 78/2002, del Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic 

(publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3594, pags. 4608-4615), on 

es regulen les intervencions arqueològiques i paleontològiques i on es garanteix la 

solvència tècnica de les intervencions. 
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Model Normalitzat de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició 
 
1. DADES COMPLEMENTÀRIES A L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ 

1.a Dades del projecte  

Municipi de procedència Núm. visat 
MANRESA       
Adreça  Número Pis / Porta 
TURÓ DE SANTA CATERINA             
Codi postal Població 
      MANRESA 

1.b Dades del productor del residu (Titular de la llicència d’obres) 

Nom o Raó Social: DNI/NIF 
AJUNTAMENT DE MANRESA P-0811200 
Adreça  Número Pis / Porta 
PLAÇA MAJOR, 1             
Codi postal Població 
08241 MANRESA 

 
2. CONTINGUT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ D’ACORD 
AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT 
Aplicable a) L’estudi de gestió de residus de construcció i demolició, a incloure en el projecte 

d’execució de l’obra, ha de contenir, com a mínim: 
Localització* 

(pàgina de l’estudi) 
 1r  L’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició generats per tipologia i 

fases d’obra i codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 
 

1 

 

 T m3 

 
Quantitat de residus petris. 15,00 27,00 

 
 

Suma dels residus no petris. 

 

1,59 
 

0,51 
 

  
2n  Les mesures de prevenció de residus a l’obra objecte del projecte. 
NO 

 

      

3r  Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de destinar els residus 
que es generen en l’obra. 
NO 

 

      

4t  Les mesures per a la separació dels residus en obra. 
CONTENIDORS DE  5 m3 
 

      

5è  Els plànols de les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació 
i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l’obra.  
      
 

      

6è  Les prescripcions del plec de condicions tècniques particulars de projecte en relació a 
totes les operacions de gestió. 
      
 

      

7è  Una valoració del cost previst de la gestió dels residus. 

       Cost previst de la gestió de residus. 160,416€  

    

 b) En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, l’estudi també ha 
d’incloure: 
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- Un inventari dels residus perillosos que es generen. Aquest inventari s’ha d’incloure a 
l’apartat corresponent a l’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició 
generats, i per tant,  codificats d’acord amb la Llista europea de residus. 
       
  T m3  
 Suma dels residus especials. 0 0  
   

 En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per a l’obtenció de la 
llicència urbanística, l’esmentat projecte ha de contenir, almenys, els documents 
referits en els números 1r,2n,3r, 4t i 7è de la lletra a) i en la lletra b) 

      

Observacions: 

      
 
 
 
*Caldrà determinar la pàgina de l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició on se li dona compliment. 
 

3. FORMAT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

El format de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició es podrà fer d’acord amb la “Guia per a la redacció de l'Estudi de 
Gestió v.1.0”., que es pot descarregar des de la seu electrònica d’aquesta entitat http://www.arc.cat), o bé, a criteri del redactor, 
sempre i quan contingui de manera diferenciada els apartats estipulats per la legislació vigent per tal de facilitar-ne la seva verificació. 
 
 

4. Annex. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 

A continuació, com Annex, s’adjunta l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició del Projecte Executiu. 

 
5. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PRODUCTOR DEL RESIDU (TITULAR DE LA LLICÈNCIA 
D’OBRES): 
D’acord amb el que estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGOC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 
 
DECLARO:  
 

1. Que  sóc coneixedor i es donarà compliment, a les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, així com a les disposicions específiques o 
complementàries que regulin els residus de la construcció i demolició. 

2. Que adjunto en el projecte d’execució de l’obra, un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb allò 
establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008.  

3. Que l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició, dona compliment a l’article 17.4 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol, 
pel que fa a la no consideració de residus destinats a la deposició controlada. 

4. Que em faré càrrec de l’import de la fiança dels costos previstos de gestió dels residus, en el moment d’obtenir la llicència 
d’obres i que garantiré que els residus de la construcció i demolició generats seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent. 

5. Que disposaré cada any natural i mantindré durant els cincs anys següents, de la documentació que acrediti que els residus 
de construcció i demolició realment produïts en l’obra, han estat gestionats, si s’escau, en obra o lliurats a una instalꞏlació de 
valorització o d’eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat. En cas d’utilitzar els residus generats en 
la mateixa obra, aquests hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús que es destinin, i caldrà que sigui aprovat i 
degudament documentat per la direcció facultativa. En el cas particular que es prevegi la reutilització de terres extretes de 
l’obra, donaré compliment a l’acreditació que determini la llicència d’obres, mitjançant els serveis tècnics de l’ajuntament o 
mitjançant empreses acreditades externes.  

6. Que  donaré compliment, a les determinacions establertes en l’article 7.2 del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es 
regula l’adopció de criteris ambientals i d’Ecoeficiència dels edificis, i per tant, donaré prioritat a la via de valorització, en la 
identificació dels gestors dels residus autoritzats.  

 
 

6. Signatura 



 

Dr. Roux, 80   
08017 Barcelona 
Tel. 93 567 33 00 
Fax 93 567 33 05 

3

 
 
Data        

 
d MARÇ 

 
de 2022 

 
Signatura de la persona que presenta el document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu 
en aquest document constaran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de Catalunya, amb domicili al C/ Doctor Roux, núm. 80, 08017-Barcelona.  
 
Presteu el consentiment per al tractament de les vostres dades en els termes aquí exposats. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancelꞏlació i 
oposició es pot dur a terme en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 



Ob RESTAURACIÓ I MIRADOR DE LA TORRE DE SANTA CATERINA
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REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

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

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

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

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

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

RESTAURACIÓ I MIRADOR DE LA TORRE DE SANTA CATERINA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

TURÓ DE SANTA CATERINA
MANRESA Comarca : BAGES

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
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argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 27,00 15,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 27,00 t 15,00 m3

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra
 abocador

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

és residu
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Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

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

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

formigó 170101 0,084 1,250 0,062 0,500

petris 170107 0,052 0,260 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,079 0,001 0,010

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

mateixa obra altra obra

Residus d'enderroc 

si
terres reutilitzades i terres portades a abocador

q
ui

te
ct

es
 d

e 
C

a
ta

lu
ny

a
  f

eb
re

r d
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2

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

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

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

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

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

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

TERRES - 0,000 - 0,000

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

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000C
on

su
lto

ra
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èc
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 d

’A
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0,7556 1,59 t 0,7544 0,51 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

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

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

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

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

Residus de construcció

totals d'enderroc 
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   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

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

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

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               

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

1 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
h

- altres

-
-
-

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -



Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus
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-
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-
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3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

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

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

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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

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

6.-
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 d
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-
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0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,08 t 0,01 m3

                    altres : 0 00 t 0 00 m3

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

5.-
6.-

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

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

                    fusta en bigues reutilitzables
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                    altres : 0,00 t 0,00 m

Total d'elements reutilitzables 0,08 t 0,01 m3

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

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 18

Terres per a l'abocador

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0 00

(m3)
0,00

18 00
0,00
0 00te

ct
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 d
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g / / p p 18
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 18

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 1,25
Maons, teules i ceràmics 40 0,00

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

tipus de residucal separar

no inert
no inert

0,00
0,00
0,00 18,000,00

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

0,00
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su
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ra
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0,00 18,000,00

Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,08
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

no inert
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

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

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

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

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

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
C t id   G i  i lt   i l

R.D. 105/2008
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Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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



pressupost

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

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

C
 )

-

-

-

tipus de residu
RESIDUS CONSTRUCCIÓ

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor
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S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l 15 00

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

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

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

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3
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PRESSUPOST 

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

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

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

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

Transport      Valoritzador / Abocador         
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V
4

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

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

Terres 18,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

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

Formigó 0,68 10,13

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,01 0,20

- -

1389,19 100,00 162,16

-

runa neta

0,07 -

- -

-

-

-

- 3,38
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Metalls 0,01 0,20

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

- - -

-

- - -

- -

0,00

0,07

- -

0,00
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0,00 - -

- - -

-

10,33

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

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

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

275,93

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00 103,44 162,16

Compactadores
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euros

El volum dels residus és de : 33,81

El pressupost de la gestió de residus és de : 275,93



documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
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unitats 1Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta
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CONTENIDOR 9 M 3

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

 V
4 

   
( F

on
t: 

G
ui

a
 d

'a
p

lic
a

ci
ó 

de
l D

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

unitats 1Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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CONTENIDOR 5 M 3

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

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials
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CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

-
-

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

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

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

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

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

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

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

-
-

-
-
-
-
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plec de condicions
tècniques

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.
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fiança

FIANÇA

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

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001
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T 31,50 T
T 1,51 T%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

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

1,51
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

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

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

31,50
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   Càlcul de la fiança

MANRESA

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

L'Ajuntament d'/de
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Residus d'excavació * 31,5 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 1,51 T 11 euros

Tones

euros363,11Total fiança **

33,0

euros/T 346,50

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

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 16,61
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PROJECTE EXECUTIU. RESTAURACIÓ I MIRADOR DE LA TORRE DE SANTA CATERINA MANRESA (BAGES) 

MEMÒRIA     66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX V. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 



QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.00  TREBALLS PREVIS I MITJANS AUXILIARS
01.00.01 m2 Muntatge/desmuntatge bastida tubular metàl fixa, bast.70cm,h<= 2

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàlꞏlica fixa formada per bastiments
de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de trava-
ment, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, ba-
ranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, colꞏlocada a tota la cara ex-
terior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalitza-
ció normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

A0F-000R 0,080 h Oficial 1a muntador 34,92 2,793600000
A01-FEPH 0,160 h Ajudant muntador 29,99 4,798400000
C154-003N 0,040 h Camió p/transport7 t 42,94 1,717600000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,31

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

01.00.02 m2 Amortització diària bastida tubularmetàl fixa,bast.70cm,h<= 200c
Amortització diària de bastida tubular metàlꞏlica fixa, formada per bastiments de 70
cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'ac-
cés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida colꞏlocada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de se-
nyalització normalitzats

B0Y1-12V6 1,000 m2 Amortització diària bastida tubular metàl fixa, bast.70cm,h<= 20 0,12 0,120000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,12

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

01.00.03 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2m
Colꞏlocació i retirada de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de
40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

A0D-0007 0,100 h Manobre 28,21 2,821000000
B6AX-0KOV 1,000 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla elecsold.

90x150mmxD4.5/3,5mm+b
0,83 0,830000000

B6AZ-0KLK 0,300 u Dau form.p/tanca mòbil,20usos 0,20 0,060000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.01  TREBALLS SUBSÒL
SUBCAPITOL 01.01.01  EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA
EXCARQ001 u Treballs excavació arqueològica

Treballs complerts d'excavació arqueològica. Comprèn arqueòleg director, 2 tècnics
auxiliar d'arqueologia, confecció planimetria, tractament de materials arqueològics i
redacció memòria científica de resultats.
Excavació  arqueològica. Es preveu l’excavació de la totalitat de la superfície de l’in-
terior de la torre, uns 38m2. Tenint en compte que es preveu una fondària i potèn-
cia arqueològica d’uns 40cm.

A010A000 112,000 h Arqueòleg director 33,50 3.752,000000000
A010A100 112,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 3.360,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.112,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL CENT DOTZE EUROS

SUBCAPITOL 01.01.02  GESTIÓ RESIDUS
TRACT001 m3 Tractament de residus excavació arqueològica

Tractament de residus excavació arqueològica. Volum de terres previst de 15 m3
C1501800 0,800 h CAM.TRANSP. 12 T 29,19 23,352000000
A0140000 0,600 h MANOBRE 19,00 11,400000000
C1316100 0,200 h Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t 45,00 9,000000000
A0122000 0,200 h Oficial 1a paleta 23,85 4,770000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,52

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

SUBCAPITOL 01.01.03  TRACTAMENT DE LA BASE
GRAV001 m3 Subministrament i estessa gravilla

Subministrament i estessa gravilla. Inclou el transport degravilla i la seva estessa.
C1503500 0,200 h Camió grua 5t 47,81 9,562000000
C150GB00 0,200 h Grua autopropulsada 40t 82,38 16,476000000
C1501800 0,200 h CAM.TRANSP. 12 T 29,19 5,838000000
A0140000 1,500 h MANOBRE 19,00 28,500000000
C1316100 0,200 h Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t 45,00 9,000000000
A0122000 0,200 h Oficial 1a paleta 23,85 4,770000000
A0150000 0,100 h Manobre especialista 20,59 2,059000000
B0332300 0,255 t Grava pedra granit.50-70mm 18,84 5,044410000
C133A030 0,050 h Compactador duplex manual,700 kg 7,89 0,394500000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 81,64

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

SUBCAPITOL 01.01.04  DRENATGE
DREN001 u Formació drenatge per evacuació aigües subsòl

Formació drenatge per evacuació aigües subsòl. Inclou excavació de rasa, reom-
plert mateixa terra i seguiment arqueològic.
Colꞏlocació de tub ranurat d110, 180º ranuració en el perímetre del fonament amb
pendent cap al punt de connexió amb un 1,50 %
Arqueta cega i connexió a tub de 125 de pvc que guiarà fins a la codina.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 49,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.02  RESTAURACIÓ PARAMENTS
SUBCAPITOL 01.02.01  ZONA EXTERIOR
ZEXT001 u Neteja generalitzada superficial

Neteja generalitzada superficial
A010A000 24,500 h Arqueòleg director 33,50 820,750000000
A010A100 24,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 735,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.555,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

ZEXT002 u Extracció morter ciment
Extracció morter ciment

A010A000 26,000 h Arqueòleg director 33,50 871,000000000
A010A100 26,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 780,000000000
MAT_01 1,000 U Material aplicació 300,00 300,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.951,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS

ZEXT003 u Extracció atac biològic
Extracció atac biològic

A010A000 26,200 h Arqueòleg director 33,50 877,700000000
A010A100 26,200 h Arqueòleg ajudant 30,00 786,000000000
MAT_01 1,000 U Material aplicació 300,00 300,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.963,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

ZEXT004 u Neteja grafitti
Neteja grafitti

A010A000 14,000 h Arqueòleg director 33,50 469,000000000
A010A100 14,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 420,000000000
MAT_01 1,000 U Material aplicació 300,00 300,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.189,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS

ZEXT005 u Neteja salinització
Neteja salinització

A010A000 4,500 h Arqueòleg director 33,50 150,750000000
A010A100 5,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 165,000000000
MAT_02 1,000 U Material aplicació 75,00 75,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 390,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

ZEXT006 u Consolidació de juntes
Consolidació de juntes, inclou materials

A010A000 66,000 h Arqueòleg director 33,50 2.211,000000000
A010A100 66,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 1.980,000000000
MAT_03 1,500 U Material aplicació 300,00 450,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.641,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS

ZEXT007 u Reintegració material puntual elements petris
Reintegració material puntual elements petris, inclou materials

A010A000 17,000 h Arqueòleg director 33,50 569,500000000
A010A100 17,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 510,000000000
MAT_03 0,500 U Material aplicació 300,00 150,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.229,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

ZEXT008 u Consolidació suport petri
Consolidació suport petri, inclou materials

A010A000 5,500 h Arqueòleg director 33,50 184,250000000
A010A100 5,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 165,000000000
MAT_03 0,150 U Material aplicació 300,00 45,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 394,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

P8B3-613I m2 Pintat antigraffiti param. vert.,producte decapant,imprimació an
Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esban-
dida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís
protector antigraffiti

A0F-000B 0,150 h Oficial 1a 33,79 5,068500000
A0D-0007 0,100 h Manobre 28,21 2,821000000
B8Z6-0P2H 0,102 kg Imprimació antigraff. adh. 27,73 2,828460000
B8A1-0P17 0,286 kg Vernís prot.antgraff.,dos comp. 22,31 6,380660000
B011-05ME 0,010 m3 Aigua 2,00 0,020000000
B8Z3-0P25 0,227 kg Prod.decapant desincrust.genèr. 10,67 2,422090000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,54

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

SUBCAPITOL 01.02.02  ZONA INTERIOR
ZINT001 u Neteja generalitzada superficial

Neteja generalitzada superficial
A010A000 24,500 h Arqueòleg director 33,50 820,750000000
A010A100 24,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 735,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.555,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

ZINT002 u Extracció morters de ciment
Extracció morters de ciment

A010A000 39,500 h Arqueòleg director 33,50 1.323,250000000
A010A100 39,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 1.185,000000000
MAT_01 2,000 U Material aplicació 300,00 600,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.108,25

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

ZINT003 u Extracció atac biològic
Extracció atac biològic

A010A000 26,200 h Arqueòleg director 33,50 877,700000000
A010A100 26,200 h Arqueòleg ajudant 30,00 786,000000000
MAT_01 1,000 U Material aplicació 300,00 300,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.963,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

ZINT004 u Neteja graffitis
Neteja graffitis

A010A000 5,500 h Arqueòleg director 33,50 184,250000000
A010A100 5,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 165,000000000
MAT_01 0,150 U Material aplicació 300,00 45,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 394,25

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

ZINT005 u Neteja salinització
Neteja salinització

A010A000 4,500 h Arqueòleg director 33,50 150,750000000
A010A100 5,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 165,000000000
MAT_02 1,000 U Material aplicació 75,00 75,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 390,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

ZINT006 u Consolidació de juntes
Consolidació de juntes, inclous materials

A010A000 66,000 h Arqueòleg director 33,50 2.211,000000000
A010A100 66,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 1.980,000000000
MAT_03 1,500 U Material aplicació 300,00 450,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.641,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS

ZINT007 u Reintegració materials puntual elements petris
Reintegració materials puntual elements petris

A010A000 34,000 h Arqueòleg director 33,50 1.139,000000000
A010A100 34,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 1.020,000000000
MAT_03 1,000 U Material aplicació 300,00 300,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.459,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

ZINT008 u Consolidació suport petri
Consolidació suport petri, inclou materials

A010A000 5,500 h Arqueòleg director 33,50 184,250000000
A010A100 5,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 165,000000000
MAT_03 0,150 U Material aplicació 300,00 45,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 394,25

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

SUBCAPITOL 01.02.03  CORONAMENT SUPERIOR
CSUP001 u Neteja generalitzada superficial

Neteja generalitzada superficial
A010A000 12,000 h Arqueòleg director 33,50 402,000000000
A010A100 12,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 360,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 762,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS

CSUP002 u Extracció morter de ciment
Extracció morter de ciment

A010A000 16,000 h Arqueòleg director 33,50 536,000000000
A010A100 16,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 480,000000000
MAT_01 0,500 U Material aplicació 300,00 150,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.166,00

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

CSUP003 u Extracció atac biològic
Extracció atac biològic

A010A000 17,500 h Arqueòleg director 33,50 586,250000000
A010A100 17,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 525,000000000
MAT_01 0,200 U Material aplicació 300,00 60,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.171,25

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

CSUP004 u Consolidació de juntes
Consolidació de juntes, inclou materials

A010A000 20,500 h Arqueòleg director 33,50 686,750000000
A010A100 20,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 615,000000000
MAT_03 0,800 U Material aplicació 300,00 240,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.541,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

CSUP005 u Reintegració matèria puntual elements petris
Reintegració matèria puntual elements petris, inclou materials

A010A000 24,000 h Arqueòleg director 33,50 804,000000000
A010A100 24,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 720,000000000
MAT_03 0,300 U Material aplicació 300,00 90,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.614,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS CATORZE EUROS

CSUP006 u Consolidació suport petri
Consolidació suport petri

A010A000 5,500 h Arqueòleg director 33,50 184,250000000
A010A100 5,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 165,000000000
MAT_03 0,150 U Material aplicació 300,00 45,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 394,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 01.02.04  ARQUEOLOGIA PARAMENTS
ARQPAR001 u Seguiment arqueològic paraments

Seguiment arqueològic i redacció de memòria per paraments
A010A000 46,000 h Arqueòleg director 33,50 1.541,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.541,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.03  ESCALA I MIRADOR
SUBCAPITOL 01.03.01  TREBALLS PREVIS
TP01 ut Treballs previs

Treballs previs. desbroçada i neteja interior

A012P000 15,000 h Oficial 1a jardiner 28,01 420,150000000
A013P000 15,000 h Ajudant jardiner 24,86 372,900000000
B0111000 25,000 ut materials 1,63 40,750000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 833,80

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

TP02 ut Retirada màstil i fonament amb camió grua
Retirada màstil i els seus tensors amb camió grua, inclou els ancoratges al mur de
la torre, retirada fonament existent, amb gestió de residus i taxes abocador.

C1504S00 8,000 h Camió cistella h=10-19m 53,97 431,760000000
C1503500 8,000 h Camió grua 5t 47,81 382,480000000
A0121000 10,000 h Oficial 1a 23,85 238,500000000
A012F000 20,000 h Oficial 1a manyà 24,23 484,600000000
E2R440E0 2,500 m3 Càrrega manuals+transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5 37,00 92,500000000
E2R540E0 2,500 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte 22,61 56,525000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.686,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

TP03 ut Treballs per instal·lació provisional per les instal·lacions
Treballs per el desplaçament provisonal de les instalꞏlacions existents: antenes, en-
llumenat, quadres i cablejat per deixar lliure els paraments de la torre per la seva
restauració, muntatge provisional a definir a l'inici de les obres . Treballs a realitzar
acord amb les companyies gestores de les instalꞏlacions existents, la direcció facul-
tativa i l'Ajuntament de Manresa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.430,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS

SUBCAPITOL 01.03.02  EXCAVACIÓ FONAMENTACIÓ
EF 01 m3 EXCAVACIÓ RASA/POU H<=2M,COMPACTE,M.MEC.,

EXCAVACIÓ PER A FONAMENTS, LLOSES I RASES EN TERRENY ROCÓS,
AMB MITJANS MECÀNICS (ENTRADA/SORTIDA DE MINI AMB CAMIÓ GRUA O
GRUA DINS LA TORRE). INCLOU ESPONJAMENT EN EL PREU. EXTRACCIÓ
DE LA TERRA-ROCA AMB CAMIÓ GRUA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

A0140000 1,800 h MANOBRE 19,00 34,200000000
C1316100 2,500 h Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t 45,00 112,500000000
C1503500 0,600 h Camió grua 5t 47,81 28,686000000
C150GB00 0,800 h Grua autopropulsada 40t 82,38 65,904000000
A0122000 1,500 h Oficial 1a paleta 23,85 35,775000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 277,07

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

EF 02 m2 REPÀS INTERIOR
REPAS INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ.

C1503500 0,100 h Camió grua 5t 47,81 4,781000000
C150GB00 0,100 h Grua autopropulsada 40t 82,38 8,238000000
A0122000 0,100 h Oficial 1a paleta 23,85 2,385000000
C1335010 0,100 h Corró vibratori autopropulsat,1,5-2,5t 39,73 3,973000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,38

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

EF 03 m3 TRANSPORT I CÀNON ABOCADOR
TRANSPORT DE TERRES A L´ABOCADOR, INCLOU CÀNON. INCLOU ESPON-
JAMENT del 30%.

C1501800 0,800 h CAM.TRANSP. 12 T 29,19 23,352000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 01.03.03  FONAMENTACIÓ
F 01 m3 FORMIGÓ NETEJA, HM-20/P/20/I,CAMIÓ

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I, DE CONSIS-
TÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
DES DE CUBILOT.

B0641080 1,000 m3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 85,00 85,000000000
A0140000 0,600 h MANOBRE 19,00 11,400000000
C1503500 0,600 h Camió grua 5t 47,81 28,686000000
A0122000 0,600 h Oficial 1a paleta 23,85 14,310000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 139,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

F 02 m3 FORMIGÓ RASA/POU FONAMENT, HA-25/P/20/IIA,CAMIÓ
FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, DE CONSIS-
TÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB CUBILOT O BOMBA

A0140000 0,600 h MANOBRE 19,00 11,400000000
B0652080 1,000 m3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA,>=275KG/M3 CIMENT 90,00 90,000000000
C1503500 0,600 h Camió grua 5t 47,81 28,686000000
A0122000 0,600 h Oficial 1a paleta 23,85 14,310000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 144,40

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

F 03 kg ACER B/CORRUGADA,B 500 S P/ARMADURA RASA/POU/MUR
ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2,
PER A L´ARMADURA DE SABATES, POUS I MURS FINS A 3,50 METRES D'AL-
ÇARIA. L'AMIDAMENT HI HA INCLÒS: MERMES, SOLAPES I SEPARADORS.

A0134000 0,010 h AJUDANT FERRALLISTA 19,00 0,190000000
A0124000 0,010 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 24,00 0,240000000
B0A14200 0,050 kg FILFERRO RECUIT,D=1,3MM 1,30 0,065000000
D0B2A100 1,000 kg ACER B/CORRUG.OBRA MAN.TALLER B 500 S 1,43 1,430000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,93

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

SUBCAPITOL 01.03.04  ESTRUCTURA ACER I SERRALLERIA
E 01 KG ACER PERFILS D'ACER LAMINAT TIPUS IPE I UPN

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ D'ESTRUCTURA METÀLꞏLICA S275JR se-
gons UNE-EN 10025-2, GRANALLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb perfil
de rugositat mitjà 6.5 segons ISO 8503-2, COMPOSTA PER PERFILS LAMINATS
IPE I UPN EN LA SEVA MAJORIA.
IPE ACARTELADA EN LA SEVA PART FINAL I COLꞏLOCACIÓ DE PLATABANDA
INFERIOR.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmosfèrica molt
alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de zinc amb
una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a l'abrasió de mane-
ra que aporti una resistència i propietats a la superfície semblant a una superfície
galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4 hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids metàlꞏlics i estene-
dors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corrosió, el gruix mínim aplicat
estarà per sobre de les 160 micres amb un temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de naturalesa
poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocianats, que contingui pig-
ments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultraviolats. L'espessor mínim serà de
50 micres.

A012M000 0,070 h Oficial 1a muntador 24,65 1,725500000
A013M000 0,070 h Ajudant muntador 21,17 1,481900000
B44Z50B6 1,000 kg Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb. 3,45 3,450000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E 02 ML TUB ACER RODÓ DE 600 MM DE DIÀMETRE I 12MM DE GRUIX
SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE TUB D'ACER DE 600 MM X 12 MM DE
GRUIX, AMB PLATINA RODONA 900X25MM I 16 ANCORATGES REA 500 ROS-
CATS D 25MM DE 1 METRE PER LA BASE I PLATINA SUPERIOR DE 650X20 .
segons UNE-EN 10025-2, TUB GRANALLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb
perfil de rugositat mitjà 6.5 segons ISO 8503-2,
INCLOU RIGIDITZADORS.
INCLOU PLANTILLA NECESSARIA PER LA COLꞏLOCACIÓ DELS ANCORAT-
GES.
INCLOU MECANITZACIÓ DELS ANCORATGES/SUPORT PER ELS GRAONS DE
L'ESCALA DE CARGOL.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmosfèrica molt
alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de zinc amb
una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a l'abrasió de mane-
ra que aporti una resistència i propietats a la superfície semblant a una superfície
galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4 hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids metàlꞏlics i estene-
dors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corrosió, el gruix mínim aplicat
estarà per sobre de les 160 micres amb un temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de naturalesa
poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocianats, que contingui pig-
ments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultraviolats. L'espessor mínim serà de
50 micres.

A012M000 7,000 h Oficial 1a muntador 24,65 172,550000000
A013M000 7,000 h Ajudant muntador 21,17 148,190000000
B44Z50B6' 1,000 m Acer S275JR,pilar d600mmx12mm 175,00 175,000000000
B44Z50B6 65,000 kg Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb. 3,45 224,250000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 719,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS DINOU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

E 03 ML TUB ACER RODÓ DE 275 MM DE DIÀMETRE I 8MM DE GRUIX
SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE TUB D'ACER DE 275 MM X 8 MM DE
GRUIX, AMB PLATINA RODONA 400X20MM INFERIOR I PLATINA RODONA SU-
PERIOR DE D300X15MM PER SUPORT DEL MÀSTIL DE LA BANDERA, TUB
GRANALLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb perfil de rugositat mitjà 6.5 se-
gons ISO 8503-2, 
INCLOU RIGIDITZADORS.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmosfèrica molt
alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de zinc amb
una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a l'abrasió de mane-
ra que aporti una resistència i propietats a la superfície semblant a una superfície
galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4 hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids metàlꞏlics i estene-
dors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corrosió, el gruix mínim aplicat
estarà per sobre de les 160 micres amb un temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de naturalesa
poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocianats, que contingui pig-
ments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultraviolats. L'espessor mínim serà de
50 micres.

A012M000 2,500 h Oficial 1a muntador 24,65 61,625000000
A013M000 2,500 h Ajudant muntador 21,17 52,925000000
B44Z50B6 45,000 kg Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb. 3,45 155,250000000
B44Z50B6'' 1,000 m Acer S275JR,pilar d275mmx8mm 105,00 105,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 374,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E 04 ML BARANA CURVADA PASSAMÀ SUPERIOR I BRENDOLES VERTICALS
SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE BARANA CURVADA AMB PASSÀ SU-
PERIOR DE 50X10MM I INFERIOR DE 100X10, BRÈNDOLES DE RODÓ MASSÍS
DE d10mm cada 10 cm.
INCLOU MECANITZACIÓ I ANCORATGES A GRAONS I SOBRE LA UPN
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmosfèrica molt
alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de zinc amb
una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a l'abrasió de mane-
ra que aporti una resistència i propietats a la superfície semblant a una superfície
galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4 hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids metàlꞏlics i estene-
dors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corrosió, el gruix mínim aplicat
estarà per sobre de les 160 micres amb un temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de naturalesa
poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocianats, que contingui pig-
ments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultraviolats. L'espessor mínim serà de
50 micres.

A012F000 3,000 h Oficial 1a manyà 24,23 72,690000000
A013F000 3,000 h Ajudant manyà 21,25 63,750000000
BB121JB0 1,000 m Barana acer p/pintar,passamà,trav.inf+sup.,munt./100cm,brènd./10 150,00 150,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 286,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

E 05 m2 Tramex 30x3 platina-platina a mida i forma no regular.
Subestructura necessaria de L30 galvanitzat i tramex galvanitzat en calent de
30/3mm (platina-platina), inclou suports i tornilleria si s'escau.
Les peces seran a mida, triangulars amb 1 costat semiesfèric.

A012F000 1,900 h Oficial 1a manyà 24,23 46,037000000
A013F000 1,900 h Ajudant manyà 21,25 40,375000000
BB3M4BE9 1,000 m2 Religa 30x3 platina-platina i L 51,00 53,550000000
BB3Z0001 1,000 m2 P.p.fix.malla met. 2,67 2,670000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 142,63

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

E 06 ut Graó de xapa a mida de 150 cm de longitud, amb tub i capçat
Grao fet a base de xapa llisa d'acer de 4 mm blegada. 1500 mm de longitud amb pa-
tilles variables. Per suport inferior amb tub de 100x60x3. Inclou ancoratge al cilindre
d'acer. Inclou passamà 300x10mm elicoidal de capçat a la punta dels graons. S'in-
clou mitjans d'elevació. GRANALLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb perfil
de rugositat mitjà 6.5 segons ISO 8503-2
INCLOU FORMACIÓ DE PERFORACIONS A LASER SEGONS PLÀNOLS DE DE-
TALL DEL PROJECTE.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmosfèrica molt
alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de zinc amb
una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a l'abrasió de mane-
ra que aporti una resistència i propietats a la superfície semblant a una superfície
galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4 hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids metàlꞏlics i estene-
dors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corrosió, el gruix mínim aplicat
estarà per sobre de les 160 micres amb un temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de naturalesa
poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocianats, que contingui pig-
ments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultraviolats. L'espessor mínim serà de
50 micres.

A012M000 2,100 h Oficial 1a muntador 24,65 51,765000000
A013M000 2,100 h Ajudant muntador 21,17 44,457000000
B44Z50B6 10,000 kg Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb. 3,45 34,500000000
X-2548 2,250 m2 Xapa acer 4mm 70,00 157,500000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 288,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E 07 ut MÀSTIL DE 12 METRES I SISTEMA RETRÀCTIL PER SUBSTITUCIÓ DE BANDE
SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE MÀSTIL DE 12 METRES PER BANDE-
RA IGUAL EXISTENT, TROCOCÒNIC, SOLDAT A LA PLATINA CIRCULAR DEL
TUB INFERIOR.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmosfèrica molt
alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de zinc amb
una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a l'abrasió de mane-
ra que aporti una resistència i propietats a la superfície semblant a una superfície
galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4 hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids metàlꞏlics i estene-
dors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corrosió, el gruix mínim aplicat
estarà per sobre de les 160 micres amb un temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de naturales
INCLOU SISTEMA RETRÀCTIL PER CANVI DE BANDERA.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.950,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS

E 08 ut QUADRE DE XAPA NEGRE PINTADA
FABRICACIÓ A MIDA I COLꞏLOCACIÓ DE QUADRE PER SITUAR A DINS ELS
QUADRES ELÈCTRICS I DE TELECOMUNICACIONS. DIMENSIONS DE 1500MM
X 300 X 1000 MM AMB DUES PORTES AMB PANY GIS I RANURES PER VENTI-
LACIONS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmosfèrica molt
alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de zinc amb
una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a l'abrasió de mane-
ra que aporti una resistència i propietats a la superfície semblant a una superfície
galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4 hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids metàlꞏlics i estene-
dors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corrosió, el gruix mínim aplicat
estarà per sobre de les 160 micres amb un temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de naturalesa
poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocianats, que contingui pig-
ments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultraviolats. L'espessor mínim serà de
50 micres.

A012M000 18,000 h Oficial 1a muntador 24,65 443,700000000
A013M000 18,000 h Ajudant muntador 21,17 381,060000000
B44Z50B6 78,000 kg Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb. 3,45 269,100000000
X-2548 7,850 m2 Xapa acer 4mm 70,00 549,500000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.643,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.03.05  INSTAL.LACIONS
I 01 UT ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Formació escomesa d'electricitat amb adaptació a l'existent per guiar el tub fins per
dins el pilar central i fins a la planta-mirador que hi haurà un quadre de xapa fet a
mida per situar els quadres a dins. Cablejat, proteccions i quadres, tot i inclòs.
Reinstalꞏlació del 2 focus existents, amb instalꞏlació de conductes i cables de submi-
nistraments.
Instalꞏlació d'enllumenat d''emergència.

A012H000 49,000 h Oficial 1a electricista 24,65 1.207,850000000
A013H000 50,000 h Ajudant electricista 21,14 1.057,000000000
MATELC01 1,000 U Material, tubs, cables, quadres, proteccions, enllumenat 2.625,00 2.625,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.889,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

I 02 UT TELECOMUNICACIONS
REINSTALꞏLACIÓ DE LES ANTENES A LA SUBESTRUCTURA DE LA PLATA-
FORMA SUPERIOR, INCLOU QUADRES, CANALITZACIONS I CABLEJAT DES
DELS QUADRES SITUATS A LA PLATAFORMA INFERIOR. TOT INCLÒS I POS-
TA APUNT.

A012H000 65,000 h Oficial 1a electricista 24,65 1.602,250000000
A013H000 65,000 h Ajudant electricista 21,14 1.374,100000000
MATELC01 0,200 U Material, tubs, cables, quadres, proteccions, enllumenat 2.625,00 525,000000000
MATCOM01 1,000 U Material, tubs, cables, quadres, proteccions, enllumenat 2.720,00 2.720,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6.221,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

I 03 UT FORMACIÓ DE TERRES I CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL
FORMACIÓ DE TERRES, AMB FORMACIÓ DE PIQUETES FORA LA TORRE, EN
TERRENY COMPACTE NO ROCÓS, I CABLE NU DE TERRES DE 35 MM FINS A
L'ARMADURA DE LA FONAMENTACIÓ. PAS DE CABLE AÏLLAT DE TERRES
ALS QUADRES I CONNEXIONS PER FER TOTA L'ESTRUCTURA EQUIPOTEN-
CIAL.

A012H000 12,000 h Oficial 1a electricista 24,65 295,800000000
A013H000 12,000 h Ajudant electricista 21,14 253,680000000
MATELC02 1,000 U Material cable nu, piquetes i p.p de connexions 1.200,00 1.200,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.749,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.03.06  CONTROL DE QUALITAT
CQ 01 PA CONTROL DE QUALITAT

CONTROL DE QUALITAT SEGONS ESPECIFICACIONS ANNEXE AL PROJEC-
TE TÈCNIC. 1 SERIE DE PROVETES, LÍQUIDS PENETRANTS PER LES SOLDA-
DURES PRINCIPALS, ESCANER DEL PEU DEL PILAR AMB LA PLATINA.

J441Q105 1,000 u Jornada p/plaq.radiogràf.10x40cm obra unions sold.,<=30 plaques 1.089,30 1.089,300000000
J441C107 1,000 u Jornada p/inspecció visual unions sold.+ass.radiogràfic 1.089,00 1.089,000000000
J441FF0N 1,000 u Mesura desplom+fletxaelements vert.+bigues acer,determ.>=15 16,51 16,510000000
J451AA00 1,000 u Recobriment+D armadura en 10 punts de l'element 147,79 147,790000000
J060760A 2,000 u Mostreig+Abrams+recapç+compr.,3prov.cil.15x30cm 82,85 165,700000000
BV2B1600 5,000 u Comprovació geomètrica barana metàl·lica o mixta 88,24 441,200000000
BV2B5302 1,000 u Ass.estàtic horitz.ext. barana,càrrega 1kN/m 488,28 488,280000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.437,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-VUIT
CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.04  SENYALITZACIÓ
01.04.01 u Senyalització patrimonial identificativa

Senyalització patrimonial identificativa amb plafons metàlꞏlics, grafisme i fusta tracta-
da autoclau clase III.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.462,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.05  SEGURETAT I SALUT
01.05.01 u Partida de Seguretat i Salut

REDACCIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT, ACOMPLINT LES MESURES
CORRECTORES ADOPTADES AL PLA. TOTES LES MESURES INCLOSES.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.920,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL NOU-CENTS VINT EUROS
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IPE-300IPE-300

IPE-300

UPN-200

Ø 600*12

IPE-300

D'ACER 100*10 mm

DE TUB MASSIS DE 10 mm Ø / 10 cm

BARANA D'ACER AMB BRENDOLES

SOCOL FORMAT PER PASSAMA 

RELIGA DE 30*3 mm  D'ACER 

GALVANITZAT I ANTILLISCANT 

100x60x3 mm

PERFIL TUBULAR 

XAPA LLISA PERFORADA AMB 

LASER DE 4 mm DE GRUIX

Ø 600*12

DE Ø900x25 mm

PLACA D'ANCORATGE 

DE 300x300x100 cm

HA-25/B/12/IIa

# Ø16/20 cm

# Ø16/20 cm

FORMIGÓ POBRE HM-20

DE 50 x 10 mm DE GRUIX

PASSAMA SUPERIOR D'ACER

D'ACER 300*10 mm

SOCOL FORMAT PER PASSAMA 

DE TUB MASSIS DE  Ø10 mm / 10 cm

BARANA D'ACER AMB BRENDOLES

SEPARADORS Ø12

PER LA PROTECCIÓ

FORMIGO HM-20

ESTRUCTURA D'ACER

DAU DE FORMIGÓ

IPE-140IPE-140

variable

IPE-300

UPN-50

Ø 275*8

Ø 275*8

RELIGA DE 30*3 mm  D'ACER 

GALVANITZAT I ANTILLISCANT 

MÀSTIL DE 12 m D'ALÇADA FABRICAT AMB ACER

CÒNIC DE 1 PEÇA COM A SUPORT DE BANDERA,

AMB SISTEMA RETRACTIL PER SUBSTITUCIÓ

4 RIGIDITZADORS DE 300 mm D'ALÇADA I 100 mm

DE GRUIX

8 ENRIGIDITZADORS

DE 15 mm DE GRUIX

DE Ø650x25 mm

PLACA D'ANCORATGE 

DE Ø475x20 mm

PLACA D'ANCORATGE 

DE Ø300x15 mm

PLACA D'ANCORATGE 
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TUB 100*60*3

100x60x3 mm

PERFIL TUBULAR 

Gruix placa base: 25 mm

Orientar ancoratge al centre de la placa

Pern cargolat : Ø25 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detall Ancoratge Pern

Placa base

Morter d'anivellació

Formigó: HA-25, Yc=1.5

Gruix: 15 mm

Dimensions Placa = Ø 900x25 mm ( S275)

DOBLE AMB GOLA DE 8,5 mm

SOLDADURA A GARGAMELLA

RELIGA DE 30*3  D'ACER 

GALVANITZAT I ANTILLISCANT 

D'ACER 100*12 mm

SOCOL FORMAT PER PASSAMA 

XAPA LLISA PERFORADA AMB

LASER DE 4 mm DE GRUIX

100x60x3 mm

PERFIL TUBULAR 

DE TUB MASSIS DE 12 mm Ø / 10 cm

BARANA D'ACER AMB BRENDOLES

DE 10 mm DE GRUIX

PASAMMA SUPERIOR D'ACER

RELIGA DE 30*3  D'ACER 

GALVANITZAT I ANTILLISCANT 

D'ACER 300*12 mm

SOCOL FORMAT PER PASSAMA 

XAPA LLISA PERFORADA AMB

LASER DE 4 mm DE GRUIX
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MONTANTS INSTAL·LACIONS

PER INTERIOR ESTRUCTURA

CONNEXIÓ A XARXES

D'ABASTIMENT

QUADRE INSTAL·LACIONS

MONTANTS INSTAL·LACIONS

PER INTERIOR ESTRUCTURA

 CONEXIONAT  INSTAL·LACIONS

PROJECTOR

REUBICAT

PROJECTOR

REUBICAT
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ESTRUCTURES DE FORMIGÓ EN MASA, ARMAT O PRETENSAT

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ADEQUADES A LA INSTRUCCIÓ "E.H.E."

FORMIGÓ

ACER

EXECUCIÓ

ESTRUCTURES D'ACER.

QUADRE DE CARACTERISTIQUES ADECUADES A LA NORMA "DB-SE-A"

DESCRIPICÓ DE L'ELEMENT

Tota la 

obra

Comprimits Fletxats Traccionats Altres

ELEMENTS DE L'ACER LAMINAT

Acer en

perfils

Acer en

Xapes

Classe i designació

 Límit elàstic(N/mm2)

Classe i designació

Límit elàstic(N/mm2)

S 275 J

2750

A 275 J

2750

ELEMENTS BUITS D'ACER

Acer en

Perfils

Classe i designació

Límit elàstic(N/mm2)

ELEMENTS D'ACER CONFORMAT

Acer en

Perfils

Classe i designació

Límit elàstic(N/mm2)

En plaques

i panells

Classe i designació

Límit elàstic(N/mm2)

UNIONS ENTRE ELEMENTS

Sistema i

designació

Soldadures

Cargols ordinaris

Cargols calibrats

C. d'alta resistència

Roblons

Pern d'ancoratge

x

x

ACCIONS I COMBINACIONS

Casos de carrega (1.5. de NBE-AE-88)

Coeficients de ponderació (  s)

Cas I Cas IIx x Cas III

OBSERVACIONS:

Els indicats a la taula 3.1.5. de la NBE-EA-95 per a cada cas

CONCARREGUES I SOBRECARREGUES

US O ZONA DEL EDIFICI

TOTA L'OBRA

0,30

CARREGUES SUPERFICIALS (KN/m2)

Carregues mortes 

Carregues revestiments

Sobrecarregues d'us

Sobrecarregues de neu 

Carregues de vent

---

5,00

0,60

0,80

Carrega en baranes
1,60 kN/m

x
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CAPÍTOL 1.  DISPOSICIONS GENERALS 

NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 

Te com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  
exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la 
legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista  o CONTRACTISTA  de 
l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte-Enginyer-Director, així com les 
relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte 
d'obra. 

El contracte entre propietat o promotor  i contractista per la realització de l’obra preval davant 
possibles contradiccions amb aquest Plec de condicions generals. 

DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 

Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

- Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte d'empresa o 
arrendament d'obra si és que existeix.  

- El present Plec de Condicions. 

- Els plecs de condicions aprovats pel Consell  Superior dels Col.legis d'Arquitectes 
d'Espanya. 

- La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols,medicions i 
pressupost). 

- El plec de condicions tècniques de partides  d'obra d'edificació i urbanització de 
l'Institut de  Tecnologia de la construcció de Catalunya. 

- En obres destinades a l'administració la Llei de  Contractes de l'Estat, el Reglament 
General de  Contractació  i el Plec de Clàusules Administratives  Generals per a la 
Contractació d'Obres de l'Estat. 

Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida 
a escala. 
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CAPÍTOL 2. CONDICIONS FACULTATIVES 

DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES. 

EL CONTRACTISTA  

Correspon al CONTRACTISTA : 

- Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 

- Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, 
en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 

- Subscriure amb el Tècnic Director de l’obra, l'acte de replanteig de l'obra. 

- Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 

- Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   
que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa 
pròpia o per prescripció   de   l'Arquitecte-Enginyer-Director, els subministraments o 
prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits 
per les normes d'aplicació. 

- Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les 
anotacions que s'hi practiquin. 

- Facilitar  a  l'Arquitecte-Enginyer-Director,  amb  temps suficient,  els  materials  
necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 

- Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

- Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

- Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONTRACTISTA  O CONTRACTISTA  

VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Abans de començar les obres, el CONTRACTISTA  consignarà per escrit que la documentació 
aportada li resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas 
contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El CONTRACTISTA , a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i 
Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de 
l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en 
cas de no ser necessària la designació de coordinador. 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una 
empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
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Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides 
preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi 
corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. 
Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l’incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 
42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

OFICINA A L'OBRA 

El CONTRACTISTA  habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 
adequat, on s'hi puguin extendre i consultar els plànols. 

En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista  a disposició de la Direcció Facultativa: 

-  El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, 
redacti l'Enginyer-Arquitecte. 

-  La Llicència d'obres. 

-  El Llibre d'Ordres i Assistències. 

-  El Pla de Seguretat i Salut. 

-  La documentació  de  les assegurances esmentades en  el present plec. 
Disposarà a més el CONTRACTISTA  una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 
condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador 
en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de 
coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 

REPRESENTACIÓ FACULTATIVA DEL  CONTRACTISTA  

El Contractista tindrà l’obligació de posar al front del seu personal i pel seu compte un facultatiu 
legalment autoritzat les funcions del qual seran vigilar els treballs i col·locació de bastides, 
cintes i altres mitjans auxiliars, complir les instruccions de l’Arquitecte-Enginyer-Director, 
verificar els replantejos, els dibuixos de muntanyes i altres operacions tècniques. 

Aquest requisit tindrà caràcter obligatori quan, sigui quin sigui la importància de l’obra, el 
Contractista no tingués pràctica en la construcció i sempre que per qualsevol causa 
l’Arquitecte-Enginyer-Director ho estimi necessari. Alhora els materials fabricats en el Taller, 
tals com biguetes, carregadors, etc., del material que siguin, hauran de portar garantia de 
fabricació i del destí que se’ls determina, essent el Contractista responsable dels accidents que 
passin per incompliment d’aquesta disposició o per no prendre les degudes precaucions. 

PRESÈNCIA DEL CONTRACTISTA  EN L'OBRA 

El Contractista per ell mateix o per mitjà dels seus facultatius, representats o encarregats 
estaran en l’obra durant la jornada legal de treball i acompanyarà a l’Arquitecte-Enginyer-
Director o el seu representat, en les visites que faci a l’obra posant-se a la seva disposició per a 
la pràctica dels reconeixements que consideri necessaris i subministrant-hi les dades precises 
per a la comprovació de mesuracions i liquidacions. 
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TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 

Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de 
Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi 
l’Enginyer dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i 
tipus d'execució. 

INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS DEL 
PROJECTE 

El Contractista es sotmetrà expressament al criteri i judici de l’Arquitecte-Enginyer-Director, 
igualment la propietat. 

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per 
escrit al CONTRACTISTA  que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb 
la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que 
rebi, de l'Arquitecte-Enginyer-Director. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 
CONTRACTISTA , haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que 
l'hagués dictat, el qual donarà al CONTRACTISTA  el corresponent rebut si així ho sol·licités. 

El CONTRACTISTA  podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Enginyer-Director, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del projecte. 

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les obres donades per l'Arquitecte-
Enginyer-Director només podrà presentar-les a través del mateix, davant de la propietat, si elles 
són d’ordre econòmic: contra disposicions d’ordre tècnic o facultatiu de l'Arquitecte-Enginyer-
Director no s’admetrà cap tipus de reclamació, podent el Contractista salvar la seva 
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant l’exposició raonada dirigida a l’ l'Arquitecte-
Enginyer-Director, el qual es podrà limitar la seva contractació a l’acús de rebut, que en tot cas 
serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L’ENGINYER-
DIRECTOR. 

El Contractista no podrà recusar als Arquitectes, Enginyer, Aparellador o personal de qualsevol 
índole, depenent de la Direcció facultativa o de la propietat encarregada de la vigilància de les 
obres, ni demanar que per part de la propietat es designin uns altres facultatius pels 
reconeixements i mesuracions. Quan es cregui perjudicat amb els resultats d’aquests procedirà 
d’acord amb l’estipular en el paràgraf  precedent, però sense que per aquesta causa puguin 
interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs. 
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FALTES DEL PERSONAL 

L’arquitecte-Enginyer, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 
requerir el Contractista  perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 

El Contractista  podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense 
perjudici de les seves obligacions com a Contractista  general de l'obra. 

LLIBRE D’ORDRES 

El Contractista tindrà sempre en l’oficina de l’obra i a disposició de l’Arquitecte-Enginyer-
Director, un “Llibre d’Ordres” amb les seves fulles foliades per duplicat, en el que redactarà les 
que cregui necessàries donar al Contractista per a que adopti les mesures precises que evitin 
en el possible els accidents de tot gènere que poden passar als obrers, als vianants en general 
i les finques confrontants (en cas que existeixi perill de ruïna d’una finca confrontant, el 
Contractista avisarà a l'Arquitecte-Enginyer-Director i es donarà compte al propietari contigu de 
l’estat de la seva propietat per a que posi urgentment remei de consolidació a la mateixa), les 
que cregui necessàries per a esmenar o reparar en les seves visites a l’obra, i totes les que 
jutgi indispensable per als treballs que es portin a termini estiguin d’acord i en harmonia amb 
els documents del Projecte. 

Cada ordre haurà de ser extesa i firmada per l'Arquitecte-Enginyer-Director i “l’assabentat” 
subscrit amb la firma del Contractista o la del seu encarregat de l’obra; còpia de cada ordre 
extesa en el foli duplicat quedarà en poder de l'Arquitecte-Enginyer-Director i els folis aniran 
grapats. 

El fet de que en aquest llibre no figurin redactades les ordres que ja preceptivament té 
l’obligació de complimentar el Contractista, d’acord amb l’establert en el “Plec de Condicions de 
l’Edificació” no suposa eximent ni cap tipus d’atenuant per a les responsabilitats que siguin 
inherent al Contractista. 

PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS MATERIALS I ALS 
MITJANS AUXILIARS 

CAMINS I ACCESSOS 

El Contractista construirà o habilitarà pel seu compte els camins o vies d’accés i comunicació 
de qualsevol tipus, per on s’hagin de transportar els materials de l’obra, quan per això existeixi 
la necessitat. 

REPLANTEIG 

El CONTRACTISTA  iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests 
treballs es consideraran a càrrec del Contractista  i inclosos en la seva oferta. 

El CONTRACTISTA  sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l' l'Arquitecte-Enginyer-Director i 
una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un 
plànol que haurà de ser aprovat per l'Enginyer, i serà responsabilitat del CONTRACTISTA  
l'omissió d'aquest tràmit. 
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COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

 

El CONTRACTISTA  començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista  haurà de donar compte a l' l'Arquitecte-Enginyer-
Director del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

ORDRE DELS TREBALLS 

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 

D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista  General haurà de donar 
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els 
altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 
subministraments d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 

Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Enginyer en tant 
es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El CONTRACTISTA  està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la 
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o 
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 

Si per causa de força major i independent de la voluntat del CONTRACTISTA , aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, 
previ informe favorable de l' l'Arquitecte-Enginyer-Director. Per això, el CONTRACTISTA  
exposarà, en un escrit dirigit a l' l'Arquitecte-Enginyer-Director la causa que impedeix l'execució 
o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant 
degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 

El Contractista  no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, 
al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del 
cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
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CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al projecte que hagi servit de base a la 
contracta, a les modificacions del mateix que prèviament hagin estat aprovades i les ordres i 
instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliuri l'Arquitecte-Enginyer-Director al 
Contractista, sempre que aquesta encaixi dins de la xifra a que puguin els pressupostos 
aprovats. 

OBRES OCULTES 

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests 
documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l’ l'Arquitecte-Enginyer-Director i 
l’altre, al Contractista . Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran 
d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a 
efectuar les medicions. 

TREBALLS DEFECTUOSOS 

El Contractista com es natural, ha d’utilitzar materials que compleixin les condicions exigides a 
les Condicions Generals d’índole tècnica del Plec de Condicions de l’Edificació i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats d’acord amb l’especificat també en aquest document. 

Per això i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, el Contractista és l’únic 
responsable de l’execució dels treballs que ha contractat i de les mancances i defectes que en 
aquests puguin existir, per la seva mala execució o mancances i defectes que en aquests 
puguin existir, per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials utilitzats o 
aparells utilitzats o aparells col·locats, sense que puguin servir d’excusa, ni li atorga cap tipus 
de dret, la circumstància de que l’ l'Arquitecte-Enginyer-Director o els seus subalterns no l’hagin 
informat sobre el particular, ni tampoc el fet de que hagin estat valorades en les certificacions 
participacions d’obra, que sempre es suposa que s’extenen i abonen a bon compte. 

Com a conseqüència de tot això, quan l’ l'Arquitecte-Enginyer-Director, o el seu representant en 
l’obra adverteixin vicis o defectes en els treballs executats o que els materials o els aparells 
col·locats no reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l’execució dels 
treballs, o finalitzats aquests i abans de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà 
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d’acord amb el 
contractat i tot a càrrec de la contracta. Si aquesta no estimés justa la resolució i es negués a 
l’enderrocament i reconstrucció ordenades, es procedirà d’acord amb l’establert a continuació : 

- Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin 
perfectament preparats, l’ l'Arquitecte-Enginyer-Director donarà ordre al Contractista 
per a que els substitueixi per uns que s’ajustin a les condicions requerides pels Plecs 
o falten aquestes, a les ordres de l'Arquitecte-Enginyer-Director. 

- l'Arquitecte-Enginyer-Director, podrà si les circumstàncies o l’estat de les obres ho 
aconsella permetre l’utilització d’aquells materials defectuosos que millor els sembli 
acceptar o imposar l’utilització d’uns altres de superior qualitat a la indicada, si al 
Contractista no li fos possible subministrar-los de la requerida en ells, descomptant-
se en el primer cas la diferència de preu del material requerit al defectuós utilitzat, i 
no tenint dret el Contractista a cap tipus d’indemnització. 

A pesar de tot l’expressa’t quan l’ordre sigui notòriament injusta a judici del Contractista, aquest 
podrà recórrer a la propietat.  
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VICIS OCULTS 

Si l'Arquitecte-Enginyer-Director tingués fonamentades raons per a creure en l’existència de 
vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps i 
abans de la recepció definitiva, els enderrocaments que cregui necessaris per a reconèixer els 
treballs que suposi defectuosos. 

Les despeses d’enderrocament i reconstrucció que s’ocasionin seran a càrrec del Contractista, 
sempre que els vicis existeixin realment i, en cas contrari, aniran a càrrec del propietari, i si 
aquest es negués, la responsabilitat serà al seu càrrec en cas d’accident. 

DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 

El CONTRACTISTA  té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions 
Tècniques preceptuï una procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el CONTRACTISTA  haurà de 
presentar a l'Arquitecte-Enginyer-Director una llista completa dels materials i aparells que hagi 
d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència 
i idoneïtat de cadascun. 

PRESENTACIÓ DE MOSTRES 

A petició de l' l'Arquitecte-Enginyer-Director, el CONTRACTISTA  li presentarà les mostres dels 
materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 

MATERIALS NO UTILITZABLES 

El CONTRACTISTA , a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el 
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 
utilitzables en l'obra. 

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de 
Condicions particulars vigent en l'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni 
l'Arquitecte-Enginyer-Director, però acordant prèviament amb el CONTRACTISTA  la seva justa 
tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 

Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 
aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de 
prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu 
objecte, l'Enginyer-Director, donarà ordre al CONTRACTISTA  de substituir-los per altres que 
satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el CONTRACTISTA  al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no 
estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la 
Contracta. 
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Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a 
criteri de l'Enginyer, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el 
CONTRACTISTA  prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 

Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per 
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del 
promotor  peró s’hauran d’especificar en el moment de l’oferta. 

NETEJA DE LES OBRES 

Es obligació del CONTRACTISTA  mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 
com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra 
ofereixi bon aspecte. 

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 

En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del 
Projecte, el CONTRACTISTA  s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció 
Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL 

La contracta  observarà tots i cada un dels requisits de seguretat i  higiene general i particular 
de tots els treballadors. 

Es fa notar al CONTRACTISTA  de l'importància de la  seguretat en la construcció, per la qual 
cosa s'ha de  tenir al dia i extremar les precaucions previstes en  l'Ordenança del Treball de la 
Construcció , secció  referida a la seguretat en el treball de les indústries  de la construcció i 
obres públiques. A fi de complir el  reglament el Contractista  d'acord amb els preceptes dels  
Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball de les  Indústries de la Construcció dictarà les 
mesures  necessàries de seguretat i constituirà un comitè de  seguretat i higiene, responsable 
de tota aquesta  normativa. 

SENYALITZACIÓ DE L'OBRA 

La contracta està  obligada a instal·lar les senyals precises i a establir  la circulació a l'interior i 
en l'entorn de les obres  amb les màximes condicions de seguretat, l'aparellador  les revisarà 
d'acord amb el seu propi criteri i dels  plecs de condicions generals, la senyalització si part de la 
jornada no hi ha il·luminació natural caldrà que  sigui del tipus lluminós. La senyalització es 
revisarà  cada dia a l'inici i al final de la jornada, per tant  els accidents que per aquesta raó es 
puguin produir  seran responsabilitat de la contracta. 
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2.4. DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS.- 

 Trenta dies com a mínim abans d’acabar-se les obres es comunicarà a l'Arquitecte-Enginyer-
Director al Propietari, la proximitat del seu acabament a fi de que aquest senyali data per a 
l’acte de la recepció provisional i el lliurament del certificat d’acabament d’obres. 

NORMES PER A LES RECEPCIONS PROVISIONALS.- 

 Per a procedir a la recepció provisional d’obres serà necessària l’assistència del propietari o de 
la seva representació autoritzada (que pot recaure en l'Arquitecte-Enginyer-Director de l’obra) i 
del Contractista o del seu representant, degudament autoritzat. Si expressament requerit pel 
Contractista no assistís o renunciés per escrit a aquest dret, conformant-se amb el resultat, se li 
requerirà de nou i si tampoc acudís, se li nomenarà d’ofici representant pel Col·legi Oficial 
d’Enginyers corresponent.  

Si les obres es troben en bon estat hi han estat executades segons les condicions establertes, 
es tindran per rebudes provisionalment, començant a córrer en aquella data el termini de 
garantia que com a mínim es considerarà de tres mesos.  

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l’Acta i s’especificarà 
en la mateixa les instruccions precises i detallades que l'Arquitecte-Enginyer-Director ha de 
senyalar al Contractista per a subsanar els defectes observats, fixant-se un termini per a 
subsanar-los, acabat el qual, s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions a fi de 
procedir de nou a la recepció provisional de l’obra. 

MEDICIÓ DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 

Rebudes provisionalment les obres es procedirà immediatament per l’Aparellador a la seva 
mesuració general i definitiva, amb la precisa assistència del Contractista, o un representant 
seu nomenat per ell o d’ofici, en la forma establerta per a la recepció d’obres. 

Serviran de base per a la mesuració les dades del replantejament general, les dades dels 
replantejos parcials que hagués exigit el curs dels treballs, els de fonaments i altres parts 
ocultes de les obres preses durant l’execució dels treballs autoritzats amb les firmes del 
Contractista amb l’aprovació de l'Arquitecte-Enginyer-Director, la mesuració que es porti a 
terme de les parts descobertes de les obres de fàbrica i accessoris i en general els que 
convinguin al procediment consignat en les condicions de la contracta per a decidir el número 
d’unitats d’obra de cada classe executades, tenint present a no ser que hi hagués pacte en 
contra, el preceptuat en els diversos Capítols del Plec de Condicions Generals d’índole 
Tècnica, compost pel Centre Experimental d’Arquitectura i adoptat per a les seves obres per la 
Direcció General d’Arquitectura, a l’establir-se les normes per a la mesuració i valoració dels 
diversos treballs. 

TERMINI DE GARANTIA 

El termini de garantia serà el  que es fixi en el contracte com a document prioritari.  En cas de 
que aquest document no l'estipuli el termini  concret quedarà fixat en UN ANY. 

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista . 
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Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 
causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes 
en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 

La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual 
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà 
l'obligació del CONTRACTISTA  de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la 
conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 
poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

PRÓRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 

Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Enginyer-Director marcarà al 
CONTRACTISTA  els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no 
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

SUSPENSIÓ DE LES OBRES I RESOLUCIÓ CONTRACTUAL 

Té la propietat dret a decidir la suspensió temporal,  parcial o total de l'obra o fer-ne la 
suspensió  definitiva en aquells casos que ho consideri necessari.  El Contractista  tindrà dret a 
un indemnització a  concepte de danys i perjudicis segons el previst a la  clàusula 65 del 
PCGA. 

 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  

En el cas de resolució del contracte, el Contractista  estarà obligat a retirar, en el termini que es 
fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a 
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser 
recomençada per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts 
en el l’apartat de neteja d’obres. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els 
apartats de medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra, i apartat de 
termini de garantia d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a 
criteri de l'Enginyer Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
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CAPÍTOL 3: CONDICIONS ECONÒMIQUES 

3.1. PRINCIPI GENERAL 

Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions 
contractualment establertes. 

La propietat, el Contractista  i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

DELS PREUS 

COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 

El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals , les auxiliars i el benefici industrial. 

Es consideran costos directes: 

a)  La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin 
directament en l'execució de la unitat d'obra. 

b)  Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es 
tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 

c)  Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents 
i enfermetats professionals. 

d)  Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

e)  Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats. 

Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic 
i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Segons la tipologia i situació de 
les obres a realitzar no s’aplica cap percentatge de costos indirectes en relació als directes. 

Es consideraran despeses generals: 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos 
directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 

Constitueixen despeses auxiliars: 

Els mitjans auxiliars es consideren inclosos en el preu  de cada partida d'obra encara que no 
estiguin  especificats en la descomposició o descripció dels  preus. Són aquelles despeses 
produïdes per a la  realització d'una partida en concret i que no es poden  avaluar com a mà 
d'obra, materials o maquinària. Entren  dintre el concepte les eines petites en general, màquina  
de perforar, regles,petites vestides. 
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Benefici industrial 

El benefici industrial del Contractista  s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides 
anteriors., depenen en tot cas del tipus de contracte  

Preu d'Execució material  

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 
excepte el  

Benefici Industrial. 

Preu de Contracta 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el 
Benefici Industrial. 

L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

Preus de contracta. Import de contracta 

En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i 
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el 
preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de 
Benefici Industrial de Contractista . El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que 
en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 

Preus contradictoris 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Enginyer decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna 
circumstància imprevista. 

El Contractista  estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Enginyer i el Contractista  abans 
de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions 
Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàlog dins del 
quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la 
localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del 
contracte. 

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 

Si el Contractista  abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el 
quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb 
referència a Facultatives). 

Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 

En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels 
preus  o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer 
lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions 
particulars. 

De la revisió dels preus contractats 
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Concepte: En la teoria general del dret la concepció  actual del contracte és fruit del pensament 
liberal que  inspirà la codificació. Un dels principis claus  d'aquesta concepció és la 
immutabilitat de "contractus  lex" és a dir els contractes s'han de complir en  termes pactats i 
són immodificables. Una de les  manifestacions d'aquest principi és l'execució de les  obres a 
risc i perill del Contractista , una vegada  pactat un preu aquest és immodificable. 

Ara bé, en tota relació contractual també hi juga un  paper fonamental el principi de l'equivalent 
econòmic o  equilibri entre les prestacions.Si es trenca l'equilibri  econòmic es perjudica el 
normal desenvolupament del  contracte. A aquest principi de l'equivalent econòmic  correspon 
al concepte de la revisió de preus, el qual ha  estat recollit i desenvolupat per la legislació que  
regula la contractació administrativa.La revisió de  preus per tant, no modifica el preu del 
contracte sinó  que l'actualitza al preu calculat pel Contractista  en la  seva oferta quan 
s'executen les diferents unitats  d'obra. En qualsevol contracte d'obres es pot incloure  una 
clàusula que permeti adequar el pressupost a les  variacions, tant augment com disminució que 
experimentin  els preus durant l'execució del contracte. 

Emmaguetzament de materials 

El Contractista  està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la 
Propietat ordeni per escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat 
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista . 

DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 

Formes diferents d'abonament de les obres 

. Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec 
Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptuí una altra cosa, l'abonament dels treballs 
s'efectuarà així: 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, 
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. 

Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable 
estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista  l'import de les 
compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el 
Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials 
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Enginyer-Director. 

S'abonarà al Contractista  en idèntiques condicions al cas anterior. 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec 
General de Condicions econòmiques" determina. 

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

Relacions valorades i certificacions 

En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions 
Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista  una relació valorada de les obres 
executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat l'Enginyer. 
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El treball executat pel Contractista  en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al 
resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a 
cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint 
present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte 
a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 

Al Contractista , que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, 
l'Enginyer li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una 
nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de 
recepció d'aquesta nota, el Contractista  pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la 
seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri 
oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Enginyer-Director 
acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista  si hi fossin, donant-li compte de la seva 
resolució i podent el Contractista , en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la 
resolució de l'Arquitecte-Enginyer-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de 
Condicions Facultatives i Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Enginyer-
Director expedirà la certificació de les obres executades. 

De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi 
preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà 
certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 
documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es 
refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració 
es refereix. En cas que l'Arquitecte-Enginyer-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a 
l'origen. 

Millores d'obres lliurament executades 

Quan el Contractista , inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Enginyer-Director, utilitzés 
materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o 
substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més 
grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra 
modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Enginyer-Director, no tindrà dret, no 
obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït 
l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en 
l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el 
procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

- a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades 
mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 

- b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus 
contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
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- c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada 
s'abonarà íntegrament al Contractista , exceptuant el cas que en el Pressupost de 
l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, 
l'Arquitecte-Enginyer-Director indicarà al Contractista  i amb anterioritat a l'execució, 
el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el 
Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin 
ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el 
Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici 
Industrial del Contractista . 

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 

Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial 
o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista , i si no 
fossin contractats amb tercera persona, el Contractista  tindrà l'obligació de fer-los i de pagar 
les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la 
Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista , se li abonarà juntament 
amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de 
Condicions Particulars. 

Pagaments 

El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra 
conformades per l'Arquitecte-Enginyer-Director, en virtut de les quals es verificaran els 
pagaments. 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, 
per al seu abonament es procedirà així: 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, 
no s'haguessin realitzat pel Contractista  al seu temps, i l'Arquitecte-Enginyer-Director exigís la 
seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu 
defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de 
la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de 
l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i 
abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista . 

3.6. DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES 

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 

La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total 
dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament 
fixat en el calendari d'obra. 
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3.7. VARIS 

Millores i augments d'obra. Casos contraris 

No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Enginyer-Director hagi manat 
per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels 
materials i aparells previstos en el contracte. 

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les 
medicions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Enginyer-Director ordeni, també per escrit, 
l'ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de 
la seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, 
els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes 
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Enginyer-Director introdueixi 
innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra 
contractades. 

Unitats d'obra defectuoses però acceptables 

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 
l'Arquitecte-Enginyer-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament 
després de sentir al Contractista , el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la 
d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 

Assegurança de les obres 

El Contractista  estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la 
seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment 
amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat 
Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb 
càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El 
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista  es farà per certificacions, com la resta dels 
treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista , fet en 
document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de 
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu 
suficient perquè el Contractista  pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, 
abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització 
equivalent a l'import dels danys causats al Contractista  pel sinistre i que no se li haguessin 
abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran 
tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Enginyer-Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser 
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de 
comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els 
posarà el Contractista , abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de 
recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

Actualització de preus abans de  l'adjudicació 
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Si el període de temps transcorregut  entre el moment que es va calcular els preus del  projecte 
i l'inici del procés d'execució a una empresa  Contractista  és molt prolongat o bé s'han produït  
variacions importants en els preus que fan que el càlcul  hagi quedat desfasat per tal d'evitar 
que es perjudiqui  el desenvolupament normal del procés d'adjudicació es  farà una 
actualització del càlcul fet en el seu dia.  Però si no convé retardar l'inici del procés d'execució  
es pot utilitzar el mecanisme de les formules  polinòmiques i els indexs de revisió de preus que 
s'han  comentat en l'article referit a la revisió de preus  obtenint un percentatge d'augment lineal  
d'actualització d'acord amb el que estableix l'art.67  del Reglament General de Contractació de 
l'Estat. 

Conservació de l'obra 

Si el Contractista , tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini 
de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció 
definitiva, l'Arquitecte-Enginyer-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el 
que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva 
bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista  l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-
Enginyer-Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a 
càrrec del Contractista , no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els 
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista  està obligat a revisar i reparar 
l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de 
Condicions Econòmiques". 

Utilització pel Contractista  d'edificis o bens del propietari 

Quan durant l'execució de les obres el Contractista  ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà 
obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat 
de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització 
per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi 
utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no 
hagués acomplert el Contractista  amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el 
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 

3.8 CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 

La Direcció podrà ordenar que es realitzin els assaigs, anàlisis i proves de materials i unitats 
d’obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant l’execució de les obres com després del 
seu termini a efectes de recepció. 

Definició 

S’entendrà per Control de Qualitat el conjunt d’accions plantejades i sistemàtiques necessàries 
per proveir la confiança adient de que totes les estructures, components i instal·lacions es 
construeixin d’acord amb el Contracte, Codis, Normes i Especificacions de disseny del present 
Projecte. 

El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents: 
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- Qualitat de matèries primeres. 

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de 
fabricació. 

- Qualitat d’execució de les obres (construcció i muntatge). 

- Qualitat de l’obra terminada (inspecció i proves). 
 

Programa de Control de Qualitat. 

Procediments, Instruccions i Plànols 

Totes les activitats relacionades amb la construcció, inspecció i assaigs, s’hauran d’executar 
d’acord amb instruccions de treball, procediments, plànols o altres documents anàlegs que 
desenvoluparan detalladament l’especificat en els plànols i Plecs de Prescripcions del Projecte. 

Control de materials i serveis comprats 

El Contractista realitzarà una avaluació i selecció prèvia de proveïdors que haurà de quedar 
documentada i serà sotmesa a l’aprovació de la Direcció d’Obra. 

Així mateix, realitzarà la inspecció de recepció en la que és comprovi que els materials estan 
d’acord amb els requisits del projecte, i emetrà els corresponents informes d’inspecció 
degudament avalats amb els resultats i certificats dels assaigs realitzats. 

Maneig, emmagatzematge i transport 

 

El Control de Qualitat a realitzar haurà de tenir en compte els procediments i instruccions 
pròpies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge del 
materials i components utilitzats en l’Obra. 

Processos especials 

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i 
controlades per personal qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats 
d’acord amb els Codis, Normes i Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de 
Prescripcions i Plànols del Projecte. 

El Programa definirà els medis per assegurar i documentar aquests requisits. 

Gestió de la documentació 

S’assegurarà l’adequada gestió de la documentació relativa a la qualitat de l’obra de forma que 
s’aconsegueixi una evidència final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses 
en el Programa de Control de Qualitat. 

Plans de Control de Qualitat (P.C.Q.) i Programes de Punts d’Inspecció (P.P.I.) 

La Direcció d’obra prepararà un Pla de Control de Qualitat,, per cada activitat o fase d’obra amb 
un mes d’antelació a la data programada d’inici de l’activitat o fase. 

El Pla de Control de Qualitat inclourà, com a mínim, la descripció dels següents conceptes, 
quan siguin aplicables: 

- Descripció i objecte del Pla 

- Codis i normes aplicables. 

- Materials a utilitzar 
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- Plànols de construcció (número i denominació) 

- Procediments de construcció prevists pel Contractista. 

- Procediments d’inspecció, assaigs i proves 

- Proveïdors i subcontractistes. 

- Embalatge, transport i emmagatzematge. 

- Marcat i identificació. 
Documentació a generar referent a la construcció inspecció, assaigs i proves. 

Adjunt al P.C.Q. s’inclourà un Programa de Punts d’Inspecció, document que consistirà en un 
llistat seqüencial de totes les operacions de construcció, inspecció, assaigs i proves a realitzar 
durant tota l’activitat o fase d’obra. 

Per cada operació s’indicarà, sempre que sigui possible, la referència dels plànols i 
procediments a utilitzar, així com la participació de les organitzacions del Contractista en els 
controls a realitzar. 

Una vegada finalitzada la activitat o fase d’obra, existirà una evidència (mitjançant protocols o 
firmes en el P.P.I.) de que s’han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats. 

Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat 

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüència de les obligacions que contrau en 
compliment dels Plecs de Prescripcions, serà de la seva compte i fins a un 2%  del Pressupost 
d’Execució Material. 

 

Nivell de Control de Qualitat 

En els articles corresponents del present Plec o en els plànols, s’especifica el tipus i número 
d’assaigs a realitzar de forma sistemàtica durant l’execució de l’obra per controlar la qualitat 
dels treballs. S’entén que el número fixat d’assaigs es mínim i que en el cas d’indicar varis 
criteris per determinar la seva freqüència, es prendrà aquells que exigeixi una freqüència major. 

El Director d’Obra podrà modificar la freqüència i el tipus de dits assaigs per tal d’aconseguir el 
control adient de la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el 
projecte. Els assaigs addicionals ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del 
Contractista. 

Responsable del Contractista del Control de Qualitat. 

El Contractista tindrà al front del Control de Qualitat i al llarg de tota l’Obra un Tècnic Superior 
amb tot l’equip necessari per l’execució d’aquest control. 
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CAPÍTOL 4: CONDICIONS DE TIPUS LEGAL 

4.1. CONTRACTE 

El contracte es formalitzarà  mitjançant document administratiu o privat segons el  cas, que 
podrà aixecar-se a escriptura pública a petició  de qualsevol de les parts. 

La totalitat del present plec de condicions generals i  particulars, així com els plànols i altres 
documents del  projecte hauran de ser incorporats íntegrament al  contracte per lo que tant la 
propietat com la contracte  signaran al peu del present plec i restants documents  del projecte 
en testimoni de que els coneixen i els  accepten. 

4.2. RESPONSABILITATS 

Responsabilitat general del Contractista : El  Contractista  és el responsable de l'execució de 
les  obres en les condicions establertes en el projecte i en  el contracte. 

Accidents de treball: El CONTRACTISTA  s'atindrà a  les disposicions vigents sobre prevenció 
d'accidents de  treball sent l'únic responsable del seu incompliment. 

Perjudicis a tercers: També serà responsable dels  accidents o danys que per inexperiència o 
utilització de  mètodes inadequats es produeixin tant en l'obra  contractada com en les finques 
veïnes o tercers en  general. 

Reglamentació laboral: El CONTRACTISTA  complirà en  tots els seus aspectes la 
reglamentació laboral vigent,  sent l'únic responsable del seu incompliment. 

4.3. RECESSIÓ DEL CONTRACTE 

Es consideren causes  suficient per rescindir el contracte les següents: 

- 1. Mort o incapacitació física o legal del CONTRACTISTA  
- 2. Fallida del CONTRACTISTA  
- 3 Alteració  del contracte per modificació del projecte  en més o menys del 25% del 

seu valor contractat o  modificació d'unitats d'obra en nombre superior al 40% 
- 4. Suspensió de l'obra no iniciada per causes alienes  ala contracte, sempre que no 

pugui començar abans de tres  mesos a partir de l'adjudicació. 
- 5.Suspensió  d'obra començada , sempre que el termini de  suspensió sigui més 

gran de sis mesos. 
- 6. No donar  inici als treballs en el termini estipulat en el plec de condicions o en el 

contracte. 
- 7. Incompliment de  les condicions del contracte quan  impliqui descuit o mala fe. 
- 8. Terminació del termini d'execució sense haver arribat a completar l'obra. 
- 9. Abandonament de l'obra sense causa justificada. 
- 10.Mala fe en l'execució dels treballs. 

 
4.4. LIQUIDACIÓ EN CASOS DE RECESSIÓ 
Sempre que es  rescindeixi la contracte per causa aliena o falta de  compliment del Contractista  
s'abonarà a aquest les obres   executades, amb arrengament a les següents condicions:  Els 
materials a peu d'obra, si són de rebut i en  quantitat proporcionada a l'obra pendent 
d'execució,  assignant-lis els preus marcats en els quadres i en  mancança de preus els que 
assenyalin la direcció  facultativa. Els cindris, estintolaments i altres mitjans auxiliars,  quedaran 
de propietat de l'obra, 
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si així ho disposa la  direcció, sent d'abonament el Contractista  la part del  seu valor 
corresponent, en proporció a la quantitat  d'obra pendent d'executar i que no hagi estat 
abonada a  la liquidació, si la direcció decideix no conservar-los  es retiraran de l'obra. 

Quan es rescindeixi la contracte per incompliment del  Contractista , portarà implícita la pèrdua 
de la fiança,  sense que s'admeti cap reclamació i amb cap altre dret  que l'abonament de la 
quantitat d'obra feta i de rebut  dels materials acopiats a peu d'obra que reuneixin les  degudes 
condicions i siguin necessaris per la mateixa. 

4.5. POLICIA D'OBRA 

Serà a càrrec del  Contractista  el cost de policia del solar, cuidant de la  conservació de les 
seves línies termenals. El  Contractista  és responsable de tota falta relativa a la  policia urbana 
i a les ordenances municipals, d'acord  amb la legislació vigent. 

 

 

 

 

Manresa, MARÇ 2022 
 

 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=CTE


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



enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
 
 
 
 
 



1.1 Arrencada de revestiments 
Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable 
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dóna suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per 
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a 
enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de cediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels 
treballs. L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., 
en aquest cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà 
auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense 
compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. 
Realitzada aquesta operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de 
soleres i paviments de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària 
amplitud de moviment. Les zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte 
del corresponent tall de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i 
mai puguin quedar afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 
Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  
 
1 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les 
construccions, incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 
Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 
Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
  
Normes d’aplicació 



Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75. 
  
Components 
Terres de préstec o pròpies. 
Característiques tècniques mínimes 
En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 
Control i acceptació 
A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals.  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els 
desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de 
talussos. 
Fases d’execució 
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per 
prevenir la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2.  
Control i acceptació 
Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 
Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 
Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  
Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  
Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 
Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 
  
Amidament i abonament 
m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, 
sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les 
seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial 
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de 
terreny. 
2 TRANSPORT DE TERRES  
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 
Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 
Components 
Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
Execució 
Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 



m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament 
ni de manteniment de l'abocador. 
  
SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de sustentació. Han de dotar a 
l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la 
seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un pla de recolzament 
horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la superfície, pel que també són conegudes 
com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de 
l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus 
principals de fonamentacions directes: sabates aïllades, sabates combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i 
lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 
 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 
Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 
Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 
UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 
  
1.1 Tipus d’elements 
1.1.1 Murs de Contenció  
Els murs de contenció són elements destinats a establir i mantenir una diferència de nivells en el terreny amb una pendent de transició 
superior a la que permetria la resistència del mateix, transmetent a la seva base i resistint amb deformacions admisibles les corresponents 
empentes laterals. Els murs podran ser de formigó armat o en massa, segons el CTE DB SE-C, punt 6. 
 
Components 
Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques físiques 
i mecàniques indicades a la D.T, elements d’impermeabilització i tipus de drenatge. 
Característiques tècniques mínimes 
Elements d’impermeabilització, làmines, pintures, productes líquids (polímers i cautxus acrílics, resines o poliester) i productes de sellat 
segons el CTE DB HS1,punt 2.1. 
Tipus de drenatge , segons els tipus d’impermeabilització s’haurà de col·locar una capa filtrant o arids de reblert o una capa drenant. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Membrana impermeabilitzant 
i juntes: perfils d’estanquitat, separadors, selladors, aigua, formigó i llots. 
 
Execució 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub d’injecció introduït en el llot fins al fons del plafó i de forma contínua. Un cop acabada l'execució 
dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat 
s’executarà segons previsions de la D.T. 
Condicions prèvies 
Es comprovarà que el terreny coincideixi amb el previst en l’informe geotècnic. Els conductes que atravessin el mur ho faran en direcció 
normal al fust, col·locant-los sense tallar les armadures. Pels forats de murs amb diàmetres superiors a 15cm, es sol·licitarà a la D.F. el 
corresponent permís i un estudi de reforç d’armadures. La profunditat de recolçament de la fonamentació respecte a la superficie no haura 
de ser menor a 80 cm, excepte en murs de molt poca alçada. Es comprobarà la transmitancia tèrmica máxima exigida al mur per formar 
part de la envolvent térmica segons el CTE DB HE1. 
Fases d’execució 
En el fons de l’excavació s’hi disposarà una capa de formigó de neteja de 10 cm d’espessor. 
Recobriment de les armadures. Es compliran els recobriments indicats en l’article 37.2.4. de la Instrucció EHE, de tal manera que els 
recobriments de l’alçat seran destinats segons hi hagi o no encofrat al trasdossat, essent el recobriment mínim igual a 7cm, si el 
trasdossat es formigona contra el terreny. 
Formigonat. Abocament del formigó des d’una alçada no superior a 1m, abocant-lo i compactant-se per tongades de ≤ 50cm d’espessor, 
no major que la longitud del vibrador, de manera que s’eviti la disgregació del formigó i els desplaçaments de les armadures. En general, 
es realitzarà el formigonat del mur en una jornada. Si es produeixen juntes de formigonat es deixaran queixals, picant la seva superfície 
fins deixar els àrids al descobert, que es netejaran i humitejaran, abans de precedir novament al formigonat. 
Juntes. En els murs es disposaran: juntes de formigó entre ciment i alçat, juntes de contracció, juntes verticals per disminuïr els moviments 
reològics i d’origen tèrmic del formigó, ciment amb distàncies màximes entre 10 i 18 m, i d’alçada amb distàncies màximes de 7,50m. 
S’executaran disposant materials selladors adequats que s’embeuran en el formigó i es fixaran amb filferros a les armadures. El gruix serà 
de 2-3 cm d’espessor. 
Curat. La realització d’un adequat curat mantenint humides les superfícies del mur mitjançant el rec directe que no produeixi rentat o a 
través d’un material que retingui la humitat, segons l’article 74 de la Instrucció EHE. 
Impermeabilització i drenatge. Per impermeabilitzar el trasdossat s’aplicarà una pintura asfàltica sobre la superfície o, si es requereix una 
altra impermeabilitat, una tela asfàltica, que es protegirà quan es realitzi el reomplert del trasdossat , segons el CTE DB HS 1. 
Acabats. Per a evitar l’entrada d’aigua d’escorrentia al trasdossat del mur, si no existeix una calçada o vorera impermeable sobre el 
reomplert, l’última capa de reomplert es realitzarà amb argila, compactant-la i dotant-la de pendent cap a una cuneta de recollida d’aigües 
pluvials que enviï l’aigua fora de les proximitats del mur. 
Control i acceptació 



Les unitats i freqüència d’inspecció serà de 2 per cada 250m² de mur. 
Replanteig. Comprovació de les dimensions en planta de les sabates del mur i rases. 
Impermeabilització del trasdossat del mur. Planeïtat del mur. Comprovar una regla de 2m. Col·locació de membrana adherida. Prolongació 
de la membrana per la part superior del mur, de 25 cm mínim. Reomplert del trasdossat del mur. Compactació. Drenatge del mur. 
Conservació fins a la recepció de les obres.No es col·locaran càrregues, ni circularan vehicles en les proximitats del trasdossat del mur. 
S’evitarà a l’explanada inferior i junt al mur obrir rases paral·leles al mateix. 
 
Amidament i abonament 
ml de mur, mesurat a eix del mur a la cota d’arrancada. No s’inclou l’excavació, el material per impermeabilització de juntes, la 
impermeabilització superficial, l’apuntalament, l’encofrat, la col·locació i retirada. 
m3 de formigó del tipus indicat a la D.T., incloent en el preu la part proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de 
neteja i reparació dels paraments quan hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal 
d'executar els acabats indicats a la D.T. 
Kg d’acer de les armadures realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
  
 
SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 
 
1 ESTRUCTURES D’ACER  
Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i l’aptitud al servei, 
inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer conformats en fred o 
calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a 
les influències previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la 
resistència al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons CTE DB SI , 
seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, 
corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura d’acer. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc dels elements d’acer, DB 
HS 1, DB HE 1. 
Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportació de soldadures UNE-
EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 
  
Components 
Perfils i xapes d’acer laminat en calent 
Perfils foradats d’acer laminat en calent 
Perfils i plaques conformats en fred 
Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència 
Soldadures 
Cordons i cables 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer.  
Característiques tècniques mínimes 
Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i 
xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. 
Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, 
U, C , Z, o Omega. 
Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició dels forats i el seu 
diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 
Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm² . 
Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran entre 70 i 200 
kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor. 
Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons UNE ENV 1090-
1:1997 
Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en funció del seu emplaçament. 
Control i acceptació 
En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat d’origen. Quan no sigui 
així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de caràcter singular les recomanacions o 
normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3). 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació de les unions que 
s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu 
que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar 
disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició 
dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el 
muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a 
cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular 
la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. 
Condicions de manipulació i emmagatzematge 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense produir 
deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 



Fases d’execució 
Preparació de la zona de treball 
Replanteig i marcat d’eixos 
Col.locació i fixació provisional de la peça 
Aplomat i nivellació definitius 
Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les dimensions i els tipus de 
soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en 
tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han 
d’estar correctament fixats. Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 
d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir 
osques. 
Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els forats que travessin 
dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que 
sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, 
la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La 
utilització de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols 
pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, 
començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada. 
Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el formigó, han de netejar-se i 
no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer 
són: galvanització i pintura. En el procés de galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es 
disposaran forats de purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb dissolvent 
àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que les superfícies i pintures compleixen 
els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar 
una segona o tercera capa de protecció, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de 
difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la 
inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecció antiòxid. 
Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell superior del pla del pis ± 
5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives ±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per 
edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i 
e2 <= 5mm. 
Control i acceptació 
Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de taller (CTE-DB SE-A 12.4). 
Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 
Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en funció de l’alçària. Seccions 
amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, 
Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala.  
  
Amidament i abonament  
kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements auxiliars 
corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports 
necessaris, etc., per a la completa execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, d'acord amb la normativa 
vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
  
SUBSISTEMA SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es 
pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús 
pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les 
soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 
1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-
mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a 
adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de 
polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc... 
Control i acceptació 



Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per 
inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de 
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne 
la segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les 
mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. 
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els 
sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, 
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura 
ambient entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es 
compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i 
la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es 
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit 
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  
s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i 
la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir 
junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades amb d'altres 
elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de 
formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el 
temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la 
seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem 
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han 
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es 
deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de 
la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no 
presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 
1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la 
distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm 
o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², 
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  
SUBSISTEMA DEFENSES  

1 BARANES 

Defensa formada per barana composta de bastidor (pilastres i baranes), passamans i entrepilastres, ancorada 
a elements resistents com ara forjats, soleres i murs per a la protecció de persones i objectes de risc de 
caiguda entre zones situades a diferent alçada. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SU. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, passamà, entrepilastres, ancoratges i peces especials, normalment en baranes d’alumini per a fixació de pilastres i en baranes 
amb cargols. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Els perfils que conformen el bastidor podran ser d'acer galvanitzat, aliatge d'alumini anoditzat, etc. 



Passamans. Reunirà les mateixes condicions exigides a la baranes. En cas d'utilitzar cargols de fixació, per la seva posició, quedaran 
protegits del contacte directe amb l'usuari. 
Entrepilastres. Els entrepilastres per a replè dels buits del bastidor podran ser de polimetacrilat, polièster reforçat amb fibra de vidre, PVC, 
fibrociment, etc..., amb gruix mínim de 5 mm, així mateix podran ser de vidre (armat, temperat o laminat), etc. 
Ancoratges. Els ancoratges podran realitzar-se mitjançant: placa aïllada, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus 
eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm i per a fixació de baranatge als murs laterals; platina contínua, en baranes d'acer per a 
fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, coincidint amb algun element prefabricat del 
forjat; angular continu, en baranes d'acer per a fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la vora del forjat no menys de 10 cm, o 
se situïn en la seva cara exterior; pota d'agafament, en baranes d'alumini, per a la fixació de les pilastres quan els seus eixos distin de la 
vora del forjat mínim 10 cm. 
Peça especial. Normalment en baranes d'alumini per la fixació de pilastres i de baranatges amb cargols.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs 
d'acer galvanitzat, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les baranes s'ancoraran a elements resistents com ara forjats o soleres, i quan estiguin ancorades sobre ampits de fàbrica el gruix 
d'aquests serà superior a 15 cm. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. Per 
prevenir el fenomen eletroquímic de la corrosió galvànica entre metalls amb diferent potencial, s’adoptaran les mesures següents: Evitar el 
contacte entre dos metalls de diferent activitat, en cas de no poder evitar el contacte, s’hauran de seleccionar metalls pròxims a la sèrie 
galvànica; Aïllar elèctricament els metalls amb diferent potencial; Evitar l’accés d’aigua i oxigen a la zona d’unió dels dos metalls; També 
s'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zenc amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: 
plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Es dissenyaran segons el punt 3.2 del DB SU, SU-1, Seguretat enfront al risc de caigudes. 
Fases d’execució 
Replantejada en obra la barana, es marcarà la situació dels ancoratges. Alineada sobre els punts de replanteig, es presentarà i aplomarà 
amb tornapuntes, fixant-ne provisionalment als ancoratges mitjançant punts de soldadura o cargolat suau. En cas de formigonar els 
ancoratges es rebran directament; en cas de forjats, murs o amb morter de ciment es rebran als trams previstos. En forjats ja executats 
s'ancoraran mitjançant tacs d'expansió amb encastament, no menor de 45 mm, i cargols. Cada fixació es realitzarà com a mínim amb dos 
tacs separats entre si 50 mm. Els ancoratges garantiran la protecció contra embranzides i cops durant tot el procés d'instal·lació. Així 
mateix mantindran l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. Es realitzaran, preferiblement, mitjançant plaques, 
platines o angulars, depenent de l'elecció del sistema i de la distància existent entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 
La unió del perfil de la pilastra amb l'ancoratge es realitzarà per soldadura, respectant-se les juntes estructurals mitjançant juntes de 
dilatació de 40 mm d'ample entre baranes. Sempre que sigui possible es fixaran els baranatges als murs laterals mitjançant ancoratges. 
Quan els entrepilastres i/o passamans siguin desmuntables, es fixaran amb cargols, ribets clavats, o peces d'acoblament desmuntables 
sempre des de l'interior. 
Acabats. El sistema d'ancoratge al mur serà estanc, no originant penetració de l'aigua en el mateix mitjançant segellat i engravat amb 
morter, de la trobada de la barana amb l'element al que s'ancori. Quan els ancoratges d'elements tals com baranes o tamborets es 
realitzin en un plànol horitzontal de la façana, la junta entre l'ancoratge i la façana ha de realitzar-se de tal forma que s'impedeixi l'entrada 
d'aigua a través d'ella mitjançant el segellat, un element de goma, una peça metàl·lica o algun altre element que produeixi el mateix 
efecte. 
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 30 m. Es comprovarà que les barreres de protecció tinguin una resistència i una rigidesa suficient 
per a resistir la força horitzontal establerta en l'apartat 3.2 del Document Bàsic SE-AE, en funció de la zona en que es trobin. La força es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys altura. En aquest cas, la barrera de 
protecció davant de seients fixos, serà capaç de resistir una força horitzontal a la vora superior de 3 kN/m i simultàniament amb ella, una 
força vertical uniforme de 1,0 kN/m, com a mínim, aplicada a la vora exterior. En les zones de tràfic i aparcament, els plafons o baranes i 
altres elements que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda sobre una 
longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m d'altura sobre el nivell de la superfície de rodatge o sobre la vora superior de l'element si aquest està 
situat a menys altura, el valor característic de la qual, es definirà en el projecte en funció de l'ús específic i de les característiques de 
l'edifici, no sent inferior a qk = 100 kN. 
  
Amidament i abonament 
ml totalment acabat i col·locat. Incloent els passamans i les peces especials. 
2 REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i ancoratges, per a la protecció física de finestres, 
balconades, portes i locals interiors contra l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres materials 
ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents 
normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen 
industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, 
les seves característiques aparents. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Perfils laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 



Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits 
en la fàbrica i els seus revestiments estaran acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció 
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer 
dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi completament aplomada. L’ancoratge al 
mur serà estable i resistent, quedant estanc, no originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb l'element on s'ancori, comprovació de la fixació 
(ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
 
 
 
  
SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

SUBSISTEMA EVACUACIÓ 

1 LÍQUIDS 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 5, Evacuació d'aigües residuals i Normes de referència de l’Apèndix C. DB-HR, 
Protecció enfront del soroll. 
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberías de PVC según normas 
UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberías de 
polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. Tuberías de hormigón según 
norma UNE 127010:1995 EX. 
UNE  
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.  
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965. 
Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.  
Peces d'acer galvanitzat: 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden FOM/1382/2002. 
UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales 
manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
Canal exterior d'acer galvanitzat: 
UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para 
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
Sobre llit d'assentament de formigó: 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD 2661/1998. 
UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE 
EN 1566-1:1999. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
  
1.1 Connexió a xarxa  
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la sortida de l’edifici. Connecta amb la 
xarxa de sanejament abocant les aigües pluvials i les aigües negres de l’edifici. 
La xarxa interior de l’edifici haurà de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament pública sigui separativa, 
cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent; quan no sigui separativa, es permet la connexió de les dues 
xarxes interiors a una única arqueta situada a l’exterior de la propietat o, si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa 
general de sanejament. 
  
Components 
Tubs: Poden ser de formigó, PVC o polipropilè. 
Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direcció i empalmaments. El material serà el mateix que el tub. 



Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plàstic o formigó.  
Pous de registre o ressalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigó. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Execució 
Generalitats 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la D.F. En general, l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius 
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per 
la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Les rases han de seguir el traçat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs amb 
altres instal·lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
Tubs soterrats: Col·locació sobre fons de rasa. El pendent mínim serà d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable. 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram. La junta 
entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la 
pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. El 
pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la 
rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior 
del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i 
de les variacions tèrmiques. Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 
proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres 
compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions. Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: amb 
trànsit rodat: >= 100 cm, sense trànsit rodat: >= 60 cm. Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm. Pressió de la prova 
d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub 
en el cas de tubs ovoides. El formigó ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara 
disgregacions o buits a la massa. 
PVC: La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt 
tòric, segons el tub utilitzat. El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Polipropilè: El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El formigó ha de 
ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que 
s'utilitzin soterrats han de ser de la sèrie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el 
seu moviment. 
Unions i accessoris: El material serà el mateix que el tub i es seguiran les especificacions tècniques del fabricant. 
Pericons d’obra: El pericó “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa 
han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la 
solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. El punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de 
desguàs. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de 
col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix 
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres 
defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 
cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: Aplomat de les 
parets: ± 10 mm, planor de la fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C 
sense pluja. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Pous de registre o ressalt: Pous “in situ”. La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la D.T., excepte la zona de la mitja 
canya que ha de quedar plana. El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara 
disgregacions o buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. Resistència característica estimada del 
formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigó: Toleràncies d'execució: Desviació lateral: línia de l'eix: ± 24 mm, 
dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: ± 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm; e > 30 cm: + 0,05 e (<= 
16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: ± 10 mm/m. La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigó s'ha 
de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de 
compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una 
temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigó s’han de col·locar sense que rebin cops. Per 
parets de maó: Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'obra s'ha 
d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. El 
lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
Control i acceptació 
Comprovació de vàlvules de desguàs, muntatge de canals i embornals, pendent de canals. 
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
  
Verificacions 
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.  
Pericons i pous de registre o ressalt: Disposició, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal soterrada, pericons i pous. Dipòsits de recepció 
i d’elevació i control. 
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat. 
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre. 
ut pericons i tapes de registre. 
m² parets del pou de registre. 
  



1.2 Recollida d’aigües grises, negres i pluvials  
Conjunt d’elements que composen la instal·lació interior abans de la connexió a la xarxa de sanejament. La xarxa interior de l’edifici haurà 
de ser sempre separativa en pluvials i negres. 
  
Components  
Tancaments hidràulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifòniques amb varis aparells, bonera sifònica o pericons 
sifònics. 
Tubs de petita evacuació: Corresponen als tubs que connecten l’aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de PVC o 
polipropilè. 
Col·lectors: Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilè. Aniran penjats del forjat. 
Baixants: Tubs amb recorregut vertical. Per aigües negres i grises poden ser de: PVC o polipropilè. Per aigües pluvials poden ser de 
coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceràmica. 
Ventilacions: Es disposarà de ventilació tant a la xarxa d’aigües residuals com a la pluvial. Poden ser primària, secundària, terciària i amb 
vàlvules d’aireació-ventilació. 
Canals: Correspon al traçat horitzontal de la recollida d’aigües pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces 
de ceràmica. 
Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant o sifònics. 
Boneres i reixes de desguàs: Recullen i evacuen les aigües acumulades al terra dels locals humits i a les cobertes. 
Separador de greixos: S’utilitzarà per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: S’instal·larà quan hi hagi part de la instal·lació interior o tota per sota de la cota del punt de connexió 
a la xarxa de sanejament. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: S’instal·laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament es 
sobrecarregui. Es situaran en llocs de fàcil accés pel seu registre i manteniment. 
Característiques tècniques mínimes. 
Resistència a l’agressivitat de les aigües, impermeabilitat total als líquids i gasos, resistència a les càrregues externes, flexibilitat per 
absorbir moviments. 
Control i acceptació 
Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Pericons, pous i tapes de registre: disposició, material, dimensions. 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits contra impactes. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
Tancaments hidràulics. 
Sifons individuals a cada aparell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al desguàs i l'aparell 
sanitari en els seus extrems. El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, 
zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifònica: Ha de ser estanca al servei. Ha de quedar anivellada i fixada 
sòlidament al suport. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell 
que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifònica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la 
reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posició ha de ser la fixada a la D.T. Bonera sifònica: La bonera s'ha de soldar 
sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de 
la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons 
sifònics. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat 
s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans 
s'ha d'humitejar la superfície. 
Tubs de petita evacuació: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. El ramal 
no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir 
una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elàstica. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en 
contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. 
Col·lectors: Penjats de sostre. El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram. Ha 
de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. Els trams 
muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Franquícia 
entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per 
mitjà de peces especials. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra, però separat del parament per tal de permetre fer posteriors 
reparacions o acabats i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de 
subjectar per mitjà d'abraçadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer 
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el 
sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc d’impacte es 
protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l’alçada del baixant és de més de 10 
plantes, caldrà interrompre la seva vertical per tal de disminuir l’impacte de caiguda. La desviació es farà amb peces especials i l’angle de 
desviació serà de 60º. Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abraçadores per tub: >= 2. 
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm. Toleràncies d'execució: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unió dels tubs no 
s'han de forçar ni deformar els extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis 
direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, 
zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària 
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Ventilacions: La seva execució correspon al mateix que fa referència als baixants. Si la ventilació és primària tindrà el mateix diàmetre que 
el baixant que serveix i portarà l’accessori estàndard que garanteixi l’estanquitat permanent del remat entre l’impermeabilitzat i el tub. Si la 



ventilació és secundària el diàmetre de la columna de ventilació serà com a mínim igual a la meitat del diàmetre del baixant que serveix. Si 
la ventilació és terciària el diàmetre de la columna és el corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE. 
Canals: Generalitats. La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. El seu pendent mínim serà 
del 0,5%. PVC. Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. La 
unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unió entre els trams de la canal s'ha de 
fer a pressió amb peces del mateix material. Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura química. 
Distància entre suports <=70 cm, entre junts de dilatació <=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha 
de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. Les planxes han de quedar 
col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible 
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants han 
d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distància entre suports <=50 cm, entre junts de dilatació <=600 
cm. Encavalcament entre làmines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, 
alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de 
ciment pòrtland frescos i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense 
estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, 
castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió. Toleràncies d'execució: pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total, encavalcament 
entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm. Peces ceràmiques. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte 
amb el ràfec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter. El sentit d’encavalcament 
ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Toleràncies d'execució: 
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments. Alineació respecte al plànol de façana: planxa: ± 
5 mm/m, ± 10 mm/total; PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total. 
Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb 
encadellat ceràmic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifònics, la solera ha de formar 
pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. Les parets han 
de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les 
filades han de ser horitzontals. La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i 
acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors 
han de quedar arrodonits. El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de l'arrebossat: >= 1 
cm. Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%. Toleràncies d'execució: aplomat de les parets: ± 10 mm, planor de la 
fàbrica: ± 10 mm/m, planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m. Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que 
no absorbeixin l'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel 
fabricant. En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i 
no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La 
base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de 
fixar al baixant amb soldadura química. Toleràncies d'execució: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm. No s'ha de treballar 
amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplàstica. La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina 
bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a 
pressió sobre la làmina. Element col·locat amb morter. El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 
l'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 
Canal de recollida amb reixa de desguàs: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha de 
quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i de la reixa 
enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. La caixa 
acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Toleràncies d'execució: nivell de la solera: ± 20 mm, aplomat total: ± 5 mm, planor: ± 
5 mm/m, escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric. Reixa. El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat sobre les parets de 
l'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la 
reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre el 
bastiment a tot el seu perímetre. La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. Toleràncies d'execució: guerxament: ± 2 mm, nivell entre el 
bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides pel material. 
Separador de greixos: Pericó separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o a la base. Ha de ser estable a 
les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han 
de permetre les operacions de manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. Toleràncies: posició: ± 20 mm, nivell: ± 1 mm. 
Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa 
sifònica ha de quedar cobert per la tapa. 
Sistema de bombeig i sobreelevació: La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la bomba. La bomba ha de 
quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. La canonada d'impulsió ha d'anar paral·lela a l'eix des 
de la bomba fins a la superfície. Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament 
estanques. S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions 
s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
Vàlvules antiretorn de seguretat: La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els 
eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de 
ser estanques a la pressió de treball. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Toleràncies 
d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Si va muntada en pericó, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distància entre la 
vàlvula i la paret ha de ser la necessària per a que pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. Les 
unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer 
sense forçar ni malmetre la rosca. Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. Els 
protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions. 
Control i acceptació 
Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Comprovació de : vàlvules de desguàs, muntatge de sifons individuals i pots sifònics, muntatge de canals i embornals, pendents dels 
canals, baixants i xarxa de ventilació. 
  



Verificacions 
Execució de xarxes de petita evacuació. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells, verificant temps de desguàs, els sifons, sorolls i 
comprovació dels tancaments hidràulics. 
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per comprovar 
l’estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum. 
  
Amidament i abonament 
ml tubs petita evacuació, col·lectors, baixants, canals, canals amb reixa. 
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, vàlvules. 
  
 
SUBSISTEMA TRANSPORT 
 
1 MUNTACÀRREGUES 
Aparells elevadors (elèctrics o hidràulics) que es desplacen entre guies verticals, o lleugerament inclinades, servint a nivells definits, dotats 
d'un cambril amb dimensions que impedeixen l’accés de persones. Altura lliure del cambril: < 1,20m. Terra del cambril: < 60cm per sobre 
del pis, cambril parat a nivell de servei. 
 
Normes d’aplicació 
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. RD 1314/1997. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’accessibilitat de Catalunya. D 135/1995. 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT 2002. RD 842/2002.  
UNE. UNE-EN 81-1:2001 Regles de seguretat per la construcció e instal·lació d’ascensors. Part 1: Ascensors elèctrics. UNE-EN 81-
2:2001 Regles de seguretat per la construcció e instal·lació d’ascensors. Part 2: Ascensors hidràulics. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Cambra de maquinària amb armari de maniobra, grup tractor, regulador de velocitat i selector de nivells. 
Buit amb cambril amb armadura i contrapès, guies rígides i cablejat d’acer, limitador de recorregut, portes i paracaigudes. 
Fossar amb amortidors. 
Instal·lació elèctrica, sistema de maniobres i memòries, senyalització en plantes, dispositius de tancament, comandaments. 
Característiques mínimes 
L’element de suport serà tot el buit tancat amb parets i sostre, la seva estructura suportarà almenys una força horitzontal mínima de 30 kg 
sense que es produeixi una deformació elàstica de 25mm. 
Els materials compliran les condicions de resistència al foc definides en el CTE DB- SI, per al seu ús. 
Aquest buit es destinarà exclusivament al servei de muntacàrregues, sense canalitzacions, ventilacions ni instal·lacions tret de les pròpies 
pel seu correcte funcionament. 
Control i acceptació 
Els materials i equips d’origen industrial acompliran les condicions funcionals i de qualitat, que es fixen en les normes i disposicions 
vigents, relatives a fabricació i control industrial. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
El buit, el fossar i la cambra de maquinària han d’estar completament acabats, seguint les condicions fixades per la D.T. i les instruccions 
facilitades pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d’obra, tenint en compte si és elèctric o hidràulic. 
Fases d’execució 
Fixació de guies i cables de tracció en elevadors elèctrics. 
Fixació de guies i pistó en elevadors d’impulsió hidràulica. 
Col·locació: d'amortidors de fossar; de contrapesos, en cas d’elevadors elèctrics; de portes d'accés; del grup tractor i connexions 
elèctriques, amb dispositius antivibratoris; del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques, en cas d’elevadors elèctrics; del 
bastidor i cabina amb acabats; de botoneres de pis, amb les corresponents connexions elèctriques; del selector de parades i connexions 
elèctriques. 
Prova de servei de la instal·lació. Es connectaran elèctricament el quadre de comandaments, la cabina i els comandaments exteriors, per 
mitjà d’elements practicables. Es disposarà d’instal·lació fixa d’enllumenat al buit, de dispositiu de parada de l’ascensor al fossar, de presa 
de corrent, d’enllumenat permanent de cabina i de presa de corrent independent a la cambra de maquinària.  
No és necessària la porta de cabina si es prenen les disposicions útils perquè la càrrega transportada entri en contacte amb les parets del 
recinte. S’instal·larà un dispositiu, sense volant ni maneta, en cas de fallada de corrent, per portar el cambril al nivell més pròxim. 
Toleràncies: Desplom de les portes d’accés respecte les verticals del llindar de cabina: < 5mm; Element mòbil- tancament del buit: >= 
3cm; Entre els elements mòbils: >= 5 cm. 
Control i acceptació 
L'aparell ha de tenir instal·lats els components de seguretat següents: Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans. Dispositiu que 
impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas de tall d'energia o d'avaria). Limitador de l'excés de 
velocitat. Amortidors d'acumulació d'energia. Amortidors de dissipació d'energia. 
No ha de ser possible d'activar la posada en moviment, en el cas que la càrrega superi el valor màxim admissible. Els contrapesos han de 
quedar instal·lats de manera que no hi hagi risc de xoc amb la cabina. 
  
Amidament i abonament 
ut Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.F. 
  



Verificació 
Inspeccions: Comprovacions entre l’expedient tècnic presentat a l’òrgan competent i la instal·lació executada. Verificacions: Es 
presentaran certificats d'homologació i proves d’equips i materials. S’exigirà l’autorització de posta en servei de l’òrgan competent. 
  

  
SUBSISTEMA SEGURETAT 

1 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als 
ocupants de l’edifici.  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o 
enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 
Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 
1942/1993. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de 
seguridad. Vías de evacuación. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 
Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent 
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 
Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de 
canonades i Boca d’Incendi Equipada.  
Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada 
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 
Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa 
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  
Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de protecció i extinció 
d’incendis.  
Característiques tècniques mínimes. 
Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponent a cada component. 
Control i acceptació 
Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 
  
Execució 
Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, 
en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària 
sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari 
ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport 
mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 
Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la 
vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament 
de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 
mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al 
costat inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les 
frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar 
tapats amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 
45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer 
únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal 
aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través 
d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir 
>= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha 
d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o 
del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del 
tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. 



Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha 
d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres 
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les 
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar 
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de 
quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 
300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La 
porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes 
corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. 
o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han 
de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si 
cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a 
través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de 
sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha 
d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre 
perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o 
del sostre. La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar 
convenientment si han d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del 
tub. Distància entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. 
Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha 
d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres 
elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  
Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la 
paret, connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha 
de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els 
enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat 
sòlidament. Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni 
malmetre la rosca. 
Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de 
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, 
termovelocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha 
de fixar sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de 
CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats 
a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha 
de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que 
els correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, 
es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris 
adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa 
elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat. 
Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte 
específic. 
Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del 
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les 
tapes corresponents. 
Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb les 
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla 
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar 
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. 
S'han d'utilitzar els forats existents. 
  
Control i acceptació 
Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i 
muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i 
prova de funcionament dels detectors i de la central. 
  
Verificacions 
Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Bies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans de 
la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 
Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 
  
Amidament i abonament  
ut els elements. 
ml els tubs. 
  
 
 
 



SUBSISTEMA CONNEXIONS 
 
1 ELECTRICITAT 
  
Normes d’aplicació  
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltàica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront 
del soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 
Reglament sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
Normes sobre ventilació y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica. RD 1955/2000. 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 

  
1.1 Connexió a xarxa 
Conjunt d’elements que composen la connexió a la xarxa de l’edifici fins a la caixa general de protecció (CGP). La seva funció és la de 
connectar-se a la xarxa elèctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i l’explota i n’assegura un servei regulat i 
regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per realitzar la connexió són: la potència necessària de l’edifici, la 
continuïtat del servei i la necessitat o no d’Estació transformadora. Cal conèixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal 
de realitzar correctament la connexió. Tota la instal·lació assolirà el màxim equilibri de càrregues entre els diferents conductors. Es faran 
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el mínim possible de parts de la instal·lació. Tota 
la instal·lació s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. 
  
Components  
Els components de la connexió a xarxa seran els següents: 
Escomesa. Connexió des de la xarxa de distribució fins a la caixa general de protecció. 
Caixa general de protecció. S’allotgen els elements de protecció de les línies generals d’alimentació. Assenyala l’inici de la propietat de les 
instal·lacions elèctriques dels usuaris. 
Característiques tècniques mínimes. 
Escomesa. Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas. Cal consultar amb l’empresa de serveis. 
Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent. 
Control i acceptació 
Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diàmetre segons especificacions. 
Caixa general de protecció: material i dimensions. 
  
Execució 
La connexió a xarxa s’executarà segons el que estableixi el projecte, a la legislació vigent aplicable, a les normes de bona construcció i a 
les instruccions de la direcció facultativa. En general l’execució de la xarxa de connexió es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els 
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de 
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per la llarga durabilitat de la 
instal·lació així com les millors condicions pel seu manteniment i conservació. S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fenòmens de corrosió i esforços mecànics o danys. 
Les rases han de seguir el traçat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distàncies mínimes dels tubs 
amb altres instal·lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. 
El suport dels tubs de la instal·lació seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al diàmetre del tub. 
Aquest suport variarà segons el diàmetre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny interior de la rasa haurà d’estar 
net de residus, vegetació i aigua. 
Caixa General Protecció: Cal fixar-ne la situació de comú acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda la instal·lació 
constarà d’una única CGP o més. La col·locació serà a la façana exterior dels edificis amb lliure i permanent accés. Si la façana no llinda 
amb la via pública es col·locarà en el límit entre la propietat pública i privada. Per una escomesa soterrada el nínxol a paret tindrà unes 
mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa és aèria el muntatge serà superficial i la distància de terra serà 
de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 únic usuari o dos usuaris alimentats des d’un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el nínxol a la paret 
ha de tenir aprox. 55x50x20cm i l’alçada de lectura de l’equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforços entre el conductor i la 
caixa. Toleràncies d’instal·lació + - 20mm i aplomat + - 2%. 
Control i acceptació 
Escomesa: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i caixes, segellat i 
ancoratges.  
Característiques de: Caixa transformador i Caixa general de protecció : disposició, col·locació i distàncies. 



Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Traçat de rases i caixes en la instal·lació 
encastada. Subjecció de cables. Quadres generals: Aspecte exterior i interior i dimensions. Connexionat de circuits exteriors a quadres. 
  
Verificacions 
Escomesa: Característiques segons diàmetre i cablejat.  
Caixa general de protecció: Alçada de col·locació, distàncies altres instal·lacions i connexions. 
  
Amidament i abonament  
ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal·lat i comprovat;  
m3 el llit dels tubs, l’anivellament el reomplert i el compactat completament acabat. 
ut de la caixa general de protecció.  
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AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.00 TREBALLS PREVIS I MITJANS AUXILIARS

01.00.01 m2 Muntatge/desmuntatge bastida tubular metàl fixa, bast.70cm,h<= 2

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàlꞏlica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs tra-
vessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mí-
nim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protec-
ció de poliamida, colꞏlocada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el
transport amb un recorregut total màxim de 20 km
Bastida interior 1 25,000 7,000 175,000
Bastida exterior 1 37,000 7,000 259,000
. 86,8 86,800

520,800

01.00.02 m2 Amortització diària bastida tubularmetàl fixa,bast.70cm,h<= 200c

Amortització diària de bastida tubular metàlꞏlica fixa, formada per basti-
ments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com
a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida colꞏlocada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
Bastida interior 1 25,000 7,000 60,000 10.500,000
Bastida exterior 1 37,000 7,000 60,000 15.540,000
. 5208 5.208,000

31.248,000

01.00.03 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2m

Colꞏlocació i retirada de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat,
amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
Perimetre exterior 1 60,000 60,000
. 12 12,000

72,000
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AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.01 TREBALLS SUBSÒL
SUBCAPITOL 01.01.01 EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA

EXCARQ001 u Treballs excavació arqueològica

Treballs complerts d'excavació arqueològica. Comprèn arqueòleg direc-
tor, 2 tècnics auxiliar d'arqueologia, confecció planimetria, tractament de
materials arqueològics i redacció memòria científica de resultats.
Excavació  arqueològica. Es preveu l’excavació de la totalitat de la superfí-
cie de l’interior de la torre, uns 38m2. Tenint en compte que es preveu
una fondària i potència arqueològica d’uns 40cm.

1 1,000

1,000
SUBCAPITOL 01.01.02 GESTIÓ RESIDUS

TRACT001 m3 Tractament de residus excavació arqueològica

Tractament de residus excavació arqueològica. Volum de terres previst
de 15 m3
volum previst 1 15,000 15,000

15,000
SUBCAPITOL 01.01.03 TRACTAMENT DE LA BASE

GRAV001 m3 Subministrament i estessa gravilla

Subministrament i estessa gravilla. Inclou el transport degravilla i la seva
estessa.

1 44,000 0,250 11,000

11,000
SUBCAPITOL 01.01.04 DRENATGE

DREN001 u Formació drenatge per evacuació aigües subsòl

Formació drenatge per evacuació aigües subsòl. Inclou excavació de ra-
sa, reomplert mateixa terra i seguiment arqueològic.
Colꞏlocació de tub ranurat d110, 180º ranuració en el perímetre del fona-
ment amb pendent cap al punt de connexió amb un 1,50 %
Arqueta cega i connexió a tub de 125 de pvc que guiarà fins a la codina.
drenatge 1 15,000 15,000
pvc fins codina 1 20,000 20,000

35,000

15 de març de 2022  Pàgina 2



AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.02 RESTAURACIÓ PARAMENTS
SUBCAPITOL 01.02.01 ZONA EXTERIOR
Aquestes  tasques  seran  realitzades  per  un  equip  de  dues  restaura-
dores i conservadores especialitzades en béns immobles de patrimoni ar-
queològic i escultòric, amb un període de 42 dies hàbils de feina.

ZEXT001 u Neteja generalitzada superficial

Neteja generalitzada superficial
1 1,000

1,000

ZEXT002 u Extracció morter ciment

Extracció morter ciment
1 1,000

1,000

ZEXT003 u Extracció atac biològic

Extracció atac biològic
1 1,000

1,000

ZEXT004 u Neteja grafitti

Neteja grafitti
1 1,000

1,000

ZEXT005 u Neteja salinització

Neteja salinització
1 1,000

1,000

ZEXT006 u Consolidació de juntes

Consolidació de juntes, inclou materials
1 1,000

1,000

ZEXT007 u Reintegració material puntual elements petris

Reintegració material puntual elements petris, inclou materials
1 1,000

1,000

ZEXT008 u Consolidació suport petri

Consolidació suport petri, inclou materials
1 1,000

1,000

P8B3-613I m2 Pintat antigraffiti param. vert.,producte decapant,imprimació an

Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte deca-
pant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i
dues capes de vernís protector antigraffiti
Parament exterior 1 37,000 3,000 111,000
. 22,2 22,200

133,200
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AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 01.02.02 ZONA INTERIOR
Aquestes  tasques  seran  realitzades  per  un  equip  de  dues  restaura-
dores i conservadores especialitzades en béns immobles de patrimoni ar-
queològic i escultòric, durant un període de 33 dies hàbils de feina

ZINT001 u Neteja generalitzada superficial

Neteja generalitzada superficial
1 1,000

1,000

ZINT002 u Extracció morters de ciment

Extracció morters de ciment
1 1,000

1,000

ZINT003 u Extracció atac biològic

Extracció atac biològic
1 1,000

1,000

ZINT004 u Neteja graffitis

Neteja graffitis
1 1,000

1,000

ZINT005 u Neteja salinització

Neteja salinització
1 1,000

1,000

ZINT006 u Consolidació de juntes

Consolidació de juntes, inclous materials
1 1,000

1,000

ZINT007 u Reintegració materials puntual elements petris

Reintegració materials puntual elements petris
1 1,000

1,000

ZINT008 u Consolidació suport petri

Consolidació suport petri, inclou materials
1 1,000

1,000
SUBCAPITOL 01.02.03 CORONAMENT SUPERIOR
Aquestes tasques seran realitades per un equip de dues restauradores i
conservadores especialitzades en béns immobles de patrimoni arqueolò-
gic i escultòric, amb un període de 17 dies hàbils de feina.

CSUP001 u Neteja generalitzada superficial

Neteja generalitzada superficial
1 1,000

1,000

CSUP002 u Extracció morter de ciment

Extracció morter de ciment
1 1,000

1,000

CSUP003 u Extracció atac biològic

Extracció atac biològic
1 1,000

1,000

CSUP004 u Consolidació de juntes

Consolidació de juntes, inclou materials
1 1,000

1,000
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AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CSUP005 u Reintegració matèria puntual elements petris

Reintegració matèria puntual elements petris, inclou materials
1 1,000

1,000

CSUP006 u Consolidació suport petri

Consolidació suport petri
1 1,000

1,000
SUBCAPITOL 01.02.04 ARQUEOLOGIA PARAMENTS

ARQPAR001 u Seguiment arqueològic paraments

Seguiment arqueològic i redacció de memòria per paraments
1 1,000

1,000
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AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.03 ESCALA I MIRADOR
SUBCAPITOL 01.03.01 TREBALLS PREVIS

TP01 ut Treballs previs

Treballs previs. desbroçada i neteja interior

1 1,00

1,000

TP02 ut Retirada màstil i fonament amb camió grua

Retirada màstil i els seus tensors amb camió grua, inclou els ancoratges
al mur de la torre, retirada fonament existent, amb gestió de residus i ta-
xes abocador.

Màstil i fonametns 1 1,00

1,000

TP03 ut Treballs per instal·lació provisional per les instal·lacions

Treballs per el desplaçament provisonal de les instalꞏlacions existents: an-
tenes, enllumenat, quadres i cablejat per deixar lliure els paraments de la
torre per la seva restauració, muntatge provisional a definir a l'inici de les
obres . Treballs a realitzar acord amb les companyies gestores de les ins-
talꞏlacions existents, la direcció facultativa i l'Ajuntament de Manresa.
Treballs per les instal·lacions
existents prov

1 1,00

1,000
SUBCAPITOL 01.03.02 EXCAVACIÓ FONAMENTACIÓ

EF 01 m3 EXCAVACIÓ RASA/POU H<=2M,COMPACTE,M.MEC.,

EXCAVACIÓ PER A FONAMENTS, LLOSES I RASES EN TERRENY
ROCÓS, AMB MITJANS MECÀNICS (ENTRADA/SORTIDA DE MINI
AMB CAMIÓ GRUA O GRUA DINS LA TORRE). INCLOU ESPONJA-
MENT EN EL PREU. EXTRACCIÓ DE LA TERRA-ROCA AMB CAMIÓ
GRUA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
Fonaments 1 3,00 3,00 1,20 10,80

10,800

EF 02 m2 REPÀS INTERIOR

REPAS INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ.
1 50,00 50,00

50,000

EF 03 m3 TRANSPORT I CÀNON ABOCADOR

TRANSPORT DE TERRES A L´ABOCADOR, INCLOU CÀNON. INCLOU
ESPONJAMENT del 30%.
Fonaments 1 3,00 3,00 1,20 10,80

10,800

15 de març de 2022  Pàgina 6



AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 01.03.03 FONAMENTACIÓ

F 01 m3 FORMIGÓ NETEJA, HM-20/P/20/I,CAMIÓ

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CUBILOT.
Superficie fonament 1 3,00 3,00 0,10 0,90
mermes per excavació 0,2 3,00 3,00 0,10 0,18
formació de pendents sobre
fonaments

1 3,00 3,00 0,15 1,35

.rases i altres 1 45,00 0,30 0,10 1,35

3,780

F 02 m3 FORMIGÓ RASA/POU FONAMENT, HA-25/P/20/IIA,CAMIÓ

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANU-
LAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA
Superfície Fonaments i riostres 1 3,00 3,00 1,00 9,00
mermes per excavació 0,15 3,00 3,00 1,00 1,35

10,350

F 03 kg ACER B/CORRUGADA,B 500 S P/ARMADURA RASA/POU/MUR

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, PER A L´ARMADURA DE SABATES, POUS I MURS FINS A
3,50 METRES D'ALÇARIA. L'AMIDAMENT HI HA INCLÒS: MERMES,
SOLAPES I SEPARADORS.
fonament, separadors i  mermes 1 490,00 490,00
. 1 250,00 250,00

740,000
SUBCAPITOL 01.03.04 ESTRUCTURA ACER I SERRALLERIA

E 01 KG ACER PERFILS D'ACER LAMINAT TIPUS IPE I UPN

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ D'ESTRUCTURA METÀLꞏLICA
S275JR segons UNE-EN 10025-2, GRANALLAT grau SA 2 ½ segons
ISO 8501-1 amb perfil de rugositat mitjà 6.5 segons ISO 8503-2, COM-
POSTA PER PERFILS LAMINATS IPE I UPN EN LA SEVA MAJORIA.
IPE ACARTELADA EN LA SEVA PART FINAL I COLꞏLOCACIÓ DE PLA-
TABANDA INFERIOR.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmos-
fèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència
a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la superfí-
cie semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corro-
sió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultra-
violats. L'espessor mínim serà de 50 micres.
ESTRUCTURA MIRADOR
IPE 300 + IPE VARIABLE AMB
PLATABANDA

8 3,30 47,20 1.246,08

ANELL CURVAT IPE 300 1 12,00 42,20 506,40
ANELL CURVAT UPN 200 1 20,00 25,30 506,00
MÀSTIL TRONCOCÒNIC PER LA
BANDERA

12 70,00 840,00

SUPORTS ANTENES 1 190,00 190,00
IPE 140 VARIABLE AMB
PLATABANDA INFERIOR

8 0,80 16,00 102,40

ANELL CURVAT UPN50 1 6,50 4,00 26,00
Mermes i rigiditzadors (5%) 1 200,00 200,00
Altres a justificar 1 450,00 450,00

4.066,880
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AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E 02 ML TUB ACER RODÓ DE 600 MM DE DIÀMETRE I 12MM DE GRUIX

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE TUB D'ACER DE 600 MM X
12 MM DE GRUIX, AMB PLATINA RODONA 900X25MM I 16 ANCORAT-
GES REA 500 ROSCATS D 25MM DE 1 METRE PER LA BASE I PLATI-
NA SUPERIOR DE 650X20 . segons UNE-EN 10025-2, TUB GRANA-
LLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb perfil de rugositat mitjà 6.5 se-
gons ISO 8503-2,
INCLOU RIGIDITZADORS.
INCLOU PLANTILLA NECESSARIA PER LA COLꞏLOCACIÓ DELS AN-
CORATGES.
INCLOU MECANITZACIÓ DELS ANCORATGES/SUPORT PER ELS
GRAONS DE L'ESCALA DE CARGOL.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmos-
fèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència
a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la superfí-
cie semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corro-
sió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultra-
violats. L'espessor mínim serà de 50 micres.
longitud tub 1 6,50 6,50

6,500

E 03 ML TUB ACER RODÓ DE 275 MM DE DIÀMETRE I 8MM DE GRUIX

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE TUB D'ACER DE 275 MM X 8
MM DE GRUIX, AMB PLATINA RODONA 400X20MM INFERIOR I PLATI-
NA RODONA SUPERIOR DE D300X15MM PER SUPORT DEL MÀSTIL
DE LA BANDERA, TUB GRANALLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1
amb perfil de rugositat mitjà 6.5 segons ISO 8503-2, 
INCLOU RIGIDITZADORS.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmos-
fèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència
a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la superfí-
cie semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corro-
sió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultra-
violats. L'espessor mínim serà de 50 micres.
longitud tub 1 2,40 2,40

2,400
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AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E 04 ML BARANA CURVADA PASSAMÀ SUPERIOR I BRENDOLES VERTICALS

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE BARANA CURVADA AMB
PASSÀ SUPERIOR DE 50X10MM I INFERIOR DE 100X10, BRÈNDO-
LES DE RODÓ MASSÍS DE d10mm cada 10 cm.
INCLOU MECANITZACIÓ I ANCORATGES A GRAONS I SOBRE LA
UPN
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmos-
fèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència
a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la superfí-
cie semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corro-
sió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultra-
violats. L'espessor mínim serà de 50 micres.
part superior 1 21,00 21,00

1 15,00 15,00
part escala 1 20,00 20,00

56,000

E 05 m2 Tramex 30x3 platina-platina a mida i forma no regular.

Subestructura necessaria de L30 galvanitzat i tramex galvanitzat en ca-
lent de 30/3mm (platina-platina), inclou suports i tornilleria si s'escau.
Les peces seran a mida, triangulars amb 1 costat semiesfèric.

veure plànols. Area teòrica.
plataforma 6,00 m.

1 29,00 29,00

veure plànols. Area teòrica.
plataforma 8,40 m.

1 5,00 5,00

. 1 6,80 6,80

40,800

E 06 ut Graó de xapa a mida de 150 cm de longitud, amb tub i capçat

Grao fet a base de xapa llisa d'acer de 4 mm blegada. 1500 mm de longi-
tud amb patilles variables. Per suport inferior amb tub de 100x60x3. In-
clou ancoratge al cilindre d'acer. Inclou passamà 300x10mm elicoidal de
capçat a la punta dels graons. S'inclou mitjans d'elevació. GRANALLAT
grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb perfil de rugositat mitjà 6.5 segons
ISO 8503-2
INCLOU FORMACIÓ DE PERFORACIONS A LASER SEGONS PLÀ-
NOLS DE DETALL DEL PROJECTE.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmos-
fèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència
a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la superfí-
cie semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corro-
sió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultra-
violats. L'espessor mínim serà de 50 micres.
veure planols descomposició graó 35 35,00
. 4 4,00

39,000
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AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E 07 ut MÀSTIL DE 12 METRES I SISTEMA RETRÀCTIL PER SUBSTITUCIÓ DE BANDE

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE MÀSTIL DE 12 METRES
PER BANDERA IGUAL EXISTENT, TROCOCÒNIC, SOLDAT A LA PLA-
TINA CIRCULAR DEL TUB INFERIOR.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmos-
fèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència
a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la superfí-
cie semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corro-
sió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturales
INCLOU SISTEMA RETRÀCTIL PER CANVI DE BANDERA.

1 1,00

1,000

E 08 ut QUADRE DE XAPA NEGRE PINTADA

FABRICACIÓ A MIDA I COLꞏLOCACIÓ DE QUADRE PER SITUAR A
DINS ELS QUADRES ELÈCTRICS I DE TELECOMUNICACIONS. DI-
MENSIONS DE 1500MM X 300 X 1000 MM AMB DUES PORTES AMB
PANY GIS I RANURES PER VENTILACIONS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmos-
fèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència
a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la superfí-
cie semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corro-
sió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultra-
violats. L'espessor mínim serà de 50 micres.

1 1,000

1,000
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RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 01.03.05 INSTAL.LACIONS

I 01 UT ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Formació escomesa d'electricitat amb adaptació a l'existent per guiar el
tub fins per dins el pilar central i fins a la planta-mirador que hi haurà un
quadre de xapa fet a mida per situar els quadres a dins. Cablejat, protec-
cions i quadres, tot i inclòs.
Reinstalꞏlació del 2 focus existents, amb instalꞏlació de conductes i cables
de subministraments.
Instalꞏlació d'enllumenat d''emergència.

1 1,00

1,000

I 02 UT TELECOMUNICACIONS

REINSTALꞏLACIÓ DE LES ANTENES A LA SUBESTRUCTURA DE LA
PLATAFORMA SUPERIOR, INCLOU QUADRES, CANALITZACIONS I
CABLEJAT DES DELS QUADRES SITUATS A LA PLATAFORMA INFE-
RIOR. TOT INCLÒS I POSTA APUNT.

1 1,00

1,000

I 03 UT FORMACIÓ DE TERRES I CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL

FORMACIÓ DE TERRES, AMB FORMACIÓ DE PIQUETES FORA LA
TORRE, EN TERRENY COMPACTE NO ROCÓS, I CABLE NU DE TER-
RES DE 35 MM FINS A L'ARMADURA DE LA FONAMENTACIÓ. PAS
DE CABLE AÏLLAT DE TERRES ALS QUADRES I CONNEXIONS PER
FER TOTA L'ESTRUCTURA EQUIPOTENCIAL.

1 1,000

1,000
SUBCAPITOL 01.03.06 CONTROL DE QUALITAT

CQ 01 PA CONTROL DE QUALITAT

CONTROL DE QUALITAT SEGONS ESPECIFICACIONS ANNEXE AL
PROJECTE TÈCNIC. 1 SERIE DE PROVETES, LÍQUIDS PENETRANTS
PER LES SOLDADURES PRINCIPALS, ESCANER DEL PEU DEL PI-
LAR AMB LA PLATINA.

1 1,000

1,000
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AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.04 SENYALITZACIÓ

01.04.01 u Senyalització patrimonial identificativa

Senyalització patrimonial identificativa amb plafons metàlꞏlics, grafisme i
fusta tractada autoclau clase III.

1 1,000

1,000
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AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 01.05 SEGURETAT I SALUT

01.05.01 u Partida de Seguretat i Salut

REDACCIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT, ACOMPLINT LES ME-
SURES CORRECTORES ADOPTADES AL PLA. TOTES LES MESU-
RES INCLOSES.

1 1,000

1,000
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01.00  TREBALLS PREVIS I MITJANS AUXILIARS
01.00.01 m2 Muntatge/desmuntatge bastida tubular metàl fixa, bast.70cm,h<= 2 9,31

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàlꞏlica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, colꞏlocada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització nor-
malitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

NOU  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
01.00.02 m2 Amortització diària bastida tubularmetàl fixa,bast.70cm,h<= 200c 0,12

Amortització diària de bastida tubular metàlꞏlica fixa, formada per basti-
ments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xar-
xa de protecció de poliamida colꞏlocada a tota la cara exterior i amarra-
dors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats

ZERO  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
01.00.03 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2m 3,71

Colꞏlocació i retirada de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanit-
zat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

TRES  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01.01  TREBALLS SUBSÒL
SUBCAPITOL 01.01.01  EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA
EXCARQ001 u Treballs excavació arqueològica 7.112,00

Treballs complerts d'excavació arqueològica. Comprèn arqueòleg direc-
tor, 2 tècnics auxiliar d'arqueologia, confecció planimetria, tractament
de materials arqueològics i redacció memòria científica de resultats.
Excavació  arqueològica. Es preveu l’excavació de la totalitat de la su-
perfície de l’interior de la torre, uns 38m2. Tenint en compte que es pre-
veu una fondària i potència arqueològica d’uns 40cm.

SET MIL CENT DOTZE  EUROS
SUBCAPITOL 01.01.02  GESTIÓ RESIDUS
TRACT001 m3 Tractament de residus excavació arqueològica 48,52

Tractament de residus excavació arqueològica. Volum de terres previst
de 15 m3

QUARANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-DOS
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.01.03  TRACTAMENT DE LA BASE
GRAV001 m3 Subministrament i estessa gravilla 81,64

Subministrament i estessa gravilla. Inclou el transport degravilla i la se-
va estessa.

VUITANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.01.04  DRENATGE
DREN001 u Formació drenatge per evacuació aigües subsòl 49,60

Formació drenatge per evacuació aigües subsòl. Inclou excavació de
rasa, reomplert mateixa terra i seguiment arqueològic.
Colꞏlocació de tub ranurat d110, 180º ranuració en el perímetre del fo-
nament amb pendent cap al punt de connexió amb un 1,50 %
Arqueta cega i connexió a tub de 125 de pvc que guiarà fins a la codi-
na.

QUARANTA-NOU  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01.02  RESTAURACIÓ PARAMENTS
SUBCAPITOL 01.02.01  ZONA EXTERIOR
ZEXT001 u Neteja generalitzada superficial 1.555,75

Neteja generalitzada superficial
MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb
SETANTA-CINC CÈNTIMS

ZEXT002 u Extracció morter ciment 1.951,00
Extracció morter ciment

MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN  EUROS
ZEXT003 u Extracció atac biològic 1.963,70

Extracció atac biològic
MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb
SETANTA CÈNTIMS

ZEXT004 u Neteja grafitti 1.189,00
Neteja grafitti

MIL CENT VUITANTA-NOU  EUROS
ZEXT005 u Neteja salinització 390,75

Neteja salinització
TRES-CENTS NORANTA  EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

ZEXT006 u Consolidació de juntes 4.641,00
Consolidació de juntes, inclou materials

QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN  EUROS
ZEXT007 u Reintegració material puntual elements petris 1.229,50

Reintegració material puntual elements petris, inclou materials
MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

ZEXT008 u Consolidació suport petri 394,25
Consolidació suport petri, inclou materials

TRES-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb
VINT-I-CINC CÈNTIMS

P8B3-613I m2 Pintat antigraffiti param. vert.,producte decapant,imprimació an 19,54
Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte deca-
pant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent
i dues capes de vernís protector antigraffiti

DINOU  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
SUBCAPITOL 01.02.02  ZONA INTERIOR
ZINT001 u Neteja generalitzada superficial 1.555,75

Neteja generalitzada superficial
MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb
SETANTA-CINC CÈNTIMS

ZINT002 u Extracció morters de ciment 3.108,25
Extracció morters de ciment

TRES MIL CENT VUIT  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
ZINT003 u Extracció atac biològic 1.963,70

Extracció atac biològic
MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb
SETANTA CÈNTIMS

ZINT004 u Neteja graffitis 394,25
Neteja graffitis

TRES-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb
VINT-I-CINC CÈNTIMS

ZINT005 u Neteja salinització 390,75
Neteja salinització

TRES-CENTS NORANTA  EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

ZINT006 u Consolidació de juntes 4.641,00
Consolidació de juntes, inclous materials

QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN  EUROS
ZINT007 u Reintegració materials puntual elements petris 2.459,00

Reintegració materials puntual elements petris
DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU  EUROS

ZINT008 u Consolidació suport petri 394,25
Consolidació suport petri, inclou materials

TRES-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb
VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 01.02.03  CORONAMENT SUPERIOR
CSUP001 u Neteja generalitzada superficial 762,00

Neteja generalitzada superficial
SET-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS

CSUP002 u Extracció morter de ciment 1.166,00
Extracció morter de ciment

MIL CENT SEIXANTA-SIS  EUROS
CSUP003 u Extracció atac biològic 1.171,25

Extracció atac biològic
MIL CENT SETANTA-UN  EUROS amb VINT-I-CINC
CÈNTIMS

CSUP004 u Consolidació de juntes 1.541,75
Consolidació de juntes, inclou materials

MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN  EUROS amb
SETANTA-CINC CÈNTIMS

CSUP005 u Reintegració matèria puntual elements petris 1.614,00
Reintegració matèria puntual elements petris, inclou materials

MIL SIS-CENTS CATORZE  EUROS
CSUP006 u Consolidació suport petri 394,25

Consolidació suport petri
TRES-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb
VINT-I-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.02.04  ARQUEOLOGIA PARAMENTS
ARQPAR001 u Seguiment arqueològic paraments 1.541,00

Seguiment arqueològic i redacció de memòria per paraments
MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN  EUROS

15 de març de 2022  Pàgina 4



QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01.03  ESCALA I MIRADOR
SUBCAPITOL 01.03.01  TREBALLS PREVIS
TP01 ut Treballs previs 833,80

Treballs previs. desbroçada i neteja interior

VUIT-CENTS TRENTA-TRES  EUROS amb VUITANTA
CÈNTIMS

TP02 ut Retirada màstil i fonament amb camió grua 1.686,37
Retirada màstil i els seus tensors amb camió grua, inclou els ancorat-
ges al mur de la torre, retirada fonament existent, amb gestió de resi-
dus i taxes abocador.

MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS  EUROS amb
TRENTA-SET CÈNTIMS

TP03 ut Treballs per instal·lació provisional per les instal·lacions 5.430,00
Treballs per el desplaçament provisonal de les instalꞏlacions existents:
antenes, enllumenat, quadres i cablejat per deixar lliure els paraments
de la torre per la seva restauració, muntatge provisional a definir a l'ini-
ci de les obres . Treballs a realitzar acord amb les companyies gesto-
res de les instalꞏlacions existents, la direcció facultativa i l'Ajuntament
de Manresa.

CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA  EUROS
SUBCAPITOL 01.03.02  EXCAVACIÓ FONAMENTACIÓ
EF 01 m3 EXCAVACIÓ RASA/POU H<=2M,COMPACTE,M.MEC., 277,07

EXCAVACIÓ PER A FONAMENTS, LLOSES I RASES EN TERRENY
ROCÓS, AMB MITJANS MECÀNICS (ENTRADA/SORTIDA DE MINI
AMB CAMIÓ GRUA O GRUA DINS LA TORRE). INCLOU ESPONJA-
MENT EN EL PREU. EXTRACCIÓ DE LA TERRA-ROCA AMB CAMIÓ
GRUA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

DOS-CENTS SETANTA-SET  EUROS amb SET CÈNTIMS
EF 02 m2 REPÀS INTERIOR 19,38

REPAS INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ.
DINOU  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

EF 03 m3 TRANSPORT I CÀNON ABOCADOR 23,35
TRANSPORT DE TERRES A L´ABOCADOR, INCLOU CÀNON. IN-
CLOU ESPONJAMENT del 30%.

VINT-I-TRES  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
SUBCAPITOL 01.03.03  FONAMENTACIÓ
F 01 m3 FORMIGÓ NETEJA, HM-20/P/20/I,CAMIÓ 139,40

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANU-
LAT 20 MM, ABOCAT DES DE CUBILOT.

CENT TRENTA-NOU  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
F 02 m3 FORMIGÓ RASA/POU FONAMENT, HA-25/P/20/IIA,CAMIÓ 144,40

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANU-
LAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA

CENT QUARANTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA
CÈNTIMS

F 03 kg ACER B/CORRUGADA,B 500 S P/ARMADURA RASA/POU/MUR 1,93
ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L´ARMADURA DE SABATES, POUS I MURS
FINS A 3,50 METRES D'ALÇARIA. L'AMIDAMENT HI HA INCLÒS:
MERMES, SOLAPES I SEPARADORS.

UN  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 01.03.04  ESTRUCTURA ACER I SERRALLERIA
E 01 KG ACER PERFILS D'ACER LAMINAT TIPUS IPE I UPN 6,66

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ D'ESTRUCTURA METÀLꞏLI-
CA S275JR segons UNE-EN 10025-2, GRANALLAT grau SA 2 ½ se-
gons ISO 8501-1 amb perfil de rugositat mitjà 6.5 segons ISO 8503-2,
COMPOSTA PER PERFILS LAMINATS IPE I UPN EN LA SEVA MA-
JORIA.
IPE ACARTELADA EN LA SEVA PART FINAL I COLꞏLOCACIÓ DE
PLATABANDA INFERIOR.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat at-
mosfèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistèn-
cia a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la su-
perfície semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la cor-
rosió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ul-
traviolats. L'espessor mínim serà de 50 micres.

SIS  EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
E 02 ML TUB ACER RODÓ DE 600 MM DE DIÀMETRE I 12MM DE GRUIX 719,99

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE TUB D'ACER DE 600 MM
X 12 MM DE GRUIX, AMB PLATINA RODONA 900X25MM I 16 ANCO-
RATGES REA 500 ROSCATS D 25MM DE 1 METRE PER LA BASE I
PLATINA SUPERIOR DE 650X20 . segons UNE-EN 10025-2, TUB
GRANALLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb perfil de rugositat
mitjà 6.5 segons ISO 8503-2,
INCLOU RIGIDITZADORS.
INCLOU PLANTILLA NECESSARIA PER LA COLꞏLOCACIÓ DELS
ANCORATGES.
INCLOU MECANITZACIÓ DELS ANCORATGES/SUPORT PER ELS
GRAONS DE L'ESCALA DE CARGOL.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat at-
mosfèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistèn-
cia a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la su-
perfície semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la cor-
rosió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ul-
traviolats. L'espessor mínim serà de 50 micres.

SET-CENTS DINOU  EUROS amb NORANTA-NOU
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

E 03 ML TUB ACER RODÓ DE 275 MM DE DIÀMETRE I 8MM DE GRUIX 374,80
SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE TUB D'ACER DE 275 MM
X 8 MM DE GRUIX, AMB PLATINA RODONA 400X20MM INFERIOR I
PLATINA RODONA SUPERIOR DE D300X15MM PER SUPORT DEL
MÀSTIL DE LA BANDERA, TUB GRANALLAT grau SA 2 ½ segons
ISO 8501-1 amb perfil de rugositat mitjà 6.5 segons ISO 8503-2, 
INCLOU RIGIDITZADORS.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat at-
mosfèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistèn-
cia a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la su-
perfície semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la cor-
rosió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ul-
traviolats. L'espessor mínim serà de 50 micres.

TRES-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS amb
VUITANTA CÈNTIMS

E 04 ML BARANA CURVADA PASSAMÀ SUPERIOR I BRENDOLES VERTICALS 286,44
SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE BARANA CURVADA AMB
PASSÀ SUPERIOR DE 50X10MM I INFERIOR DE 100X10, BRÈNDO-
LES DE RODÓ MASSÍS DE d10mm cada 10 cm.
INCLOU MECANITZACIÓ I ANCORATGES A GRAONS I SOBRE LA
UPN
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat at-
mosfèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistèn-
cia a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la su-
perfície semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la cor-
rosió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ul-
traviolats. L'espessor mínim serà de 50 micres.

DOS-CENTS VUITANTA-SIS  EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

E 05 m2 Tramex 30x3 platina-platina a mida i forma no regular. 142,63
Subestructura necessaria de L30 galvanitzat i tramex galvanitzat en ca-
lent de 30/3mm (platina-platina), inclou suports i tornilleria si s'escau.
Les peces seran a mida, triangulars amb 1 costat semiesfèric.

CENT QUARANTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS
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RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

E 06 ut Graó de xapa a mida de 150 cm de longitud, amb tub i capçat 288,22
Grao fet a base de xapa llisa d'acer de 4 mm blegada. 1500 mm de lon-
gitud amb patilles variables. Per suport inferior amb tub de 100x60x3.
Inclou ancoratge al cilindre d'acer. Inclou passamà 300x10mm elicoidal
de capçat a la punta dels graons. S'inclou mitjans d'elevació. GRANA-
LLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb perfil de rugositat mitjà 6.5
segons ISO 8503-2
INCLOU FORMACIÓ DE PERFORACIONS A LASER SEGONS PLÀ-
NOLS DE DETALL DEL PROJECTE.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat at-
mosfèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistèn-
cia a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la su-
perfície semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la cor-
rosió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ul-
traviolats. L'espessor mínim serà de 50 micres.

DOS-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-DOS
CÈNTIMS

E 07 ut MÀSTIL DE 12 METRES I SISTEMA RETRÀCTIL PER SUBSTITUCIÓ DE BANDE 2.950,00
SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE MÀSTIL DE 12 METRES
PER BANDERA IGUAL EXISTENT, TROCOCÒNIC, SOLDAT A LA
PLATINA CIRCULAR DEL TUB INFERIOR.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat at-
mosfèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistèn-
cia a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la su-
perfície semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la cor-
rosió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturales
INCLOU SISTEMA RETRÀCTIL PER CANVI DE BANDERA.

DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS
E 08 ut QUADRE DE XAPA NEGRE PINTADA 1.643,36

FABRICACIÓ A MIDA I COLꞏLOCACIÓ DE QUADRE PER SITUAR A
DINS ELS QUADRES ELÈCTRICS I DE TELECOMUNICACIONS. DI-
MENSIONS DE 1500MM X 300 X 1000 MM AMB DUES PORTES
AMB PANY GIS I RANURES PER VENTILACIONS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat at-
mosfèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistèn-
cia a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la su-
perfície semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la cor-
rosió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ul-
traviolats. L'espessor mínim serà de 50 micres.

MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES  EUROS amb
TRENTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 01.03.05  INSTAL.LACIONS
I 01 UT ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 4.889,85

Formació escomesa d'electricitat amb adaptació a l'existent per guiar
el tub fins per dins el pilar central i fins a la planta-mirador que hi haurà
un quadre de xapa fet a mida per situar els quadres a dins. Cablejat,
proteccions i quadres, tot i inclòs.
Reinstalꞏlació del 2 focus existents, amb instalꞏlació de conductes i ca-
bles de subministraments.
Instalꞏlació d'enllumenat d''emergència.

QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU  EUROS amb
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

I 02 UT TELECOMUNICACIONS 6.221,35
REINSTALꞏLACIÓ DE LES ANTENES A LA SUBESTRUCTURA DE
LA PLATAFORMA SUPERIOR, INCLOU QUADRES, CANALITZA-
CIONS I CABLEJAT DES DELS QUADRES SITUATS A LA PLATA-
FORMA INFERIOR. TOT INCLÒS I POSTA APUNT.

SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-UN  EUROS amb
TRENTA-CINC CÈNTIMS

I 03 UT FORMACIÓ DE TERRES I CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL 1.749,48
FORMACIÓ DE TERRES, AMB FORMACIÓ DE PIQUETES FORA LA
TORRE, EN TERRENY COMPACTE NO ROCÓS, I CABLE NU DE
TERRES DE 35 MM FINS A L'ARMADURA DE LA FONAMENTACIÓ.
PAS DE CABLE AÏLLAT DE TERRES ALS QUADRES I CONNE-
XIONS PER FER TOTA L'ESTRUCTURA EQUIPOTENCIAL.

MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU  EUROS amb
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.03.06  CONTROL DE QUALITAT
CQ 01 PA CONTROL DE QUALITAT 3.437,78

CONTROL DE QUALITAT SEGONS ESPECIFICACIONS ANNEXE
AL PROJECTE TÈCNIC. 1 SERIE DE PROVETES, LÍQUIDS PENE-
TRANTS PER LES SOLDADURES PRINCIPALS, ESCANER DEL
PEU DEL PILAR AMB LA PLATINA.

TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET  EUROS amb
SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01.04  SENYALITZACIÓ
01.04.01 u Senyalització patrimonial identificativa 5.462,12

Senyalització patrimonial identificativa amb plafons metàlꞏlics, grafisme
i fusta tractada autoclau clase III.

CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb
DOTZE CÈNTIMS

15 de març de 2022  Pàgina 10



QUADRE DE PREUS 1
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01.05  SEGURETAT I SALUT
01.05.01 u Partida de Seguretat i Salut 4.920,00

REDACCIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT, ACOMPLINT LES
MESURES CORRECTORES ADOPTADES AL PLA. TOTES LES ME-
SURES INCLOSES.

QUATRE MIL NOU-CENTS VINT  EUROS
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01.00  TREBALLS PREVIS I MITJANS AUXILIARS
01.00.01 m2 Muntatge/desmuntatge bastida tubular metàl fixa, bast.70cm,h<= 2

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàlꞏlica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, colꞏlocada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització nor-
malitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Ma d'obra................................................................ 7,590000000
Maquinaria.............................................................. 1,720000000

TOTAL PARTIDA................................................... 9,31
01.00.02 m2 Amortització diària bastida tubularmetàl fixa,bast.70cm,h<= 200c

Amortització diària de bastida tubular metàlꞏlica fixa, formada per basti-
ments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xar-
xa de protecció de poliamida colꞏlocada a tota la cara exterior i amarra-
dors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats

Materials ................................................................. 0,120000000

TOTAL PARTIDA................................................... 0,12
01.00.03 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2m

Colꞏlocació i retirada de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanit-
zat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Ma d'obra................................................................ 2,820000000
Materials ................................................................. 0,890000000

TOTAL PARTIDA................................................... 3,71
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01.01  TREBALLS SUBSÒL
SUBCAPITOL 01.01.01  EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA
EXCARQ001 u Treballs excavació arqueològica

Treballs complerts d'excavació arqueològica. Comprèn arqueòleg direc-
tor, 2 tècnics auxiliar d'arqueologia, confecció planimetria, tractament
de materials arqueològics i redacció memòria científica de resultats.
Excavació  arqueològica. Es preveu l’excavació de la totalitat de la su-
perfície de l’interior de la torre, uns 38m2. Tenint en compte que es pre-
veu una fondària i potència arqueològica d’uns 40cm.

Ma d'obra................................................................ 7.112,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 7.112,00
SUBCAPITOL 01.01.02  GESTIÓ RESIDUS
TRACT001 m3 Tractament de residus excavació arqueològica

Tractament de residus excavació arqueològica. Volum de terres previst
de 15 m3

Ma d'obra................................................................ 16,170000000
Maquinaria.............................................................. 32,350000000

TOTAL PARTIDA................................................... 48,52
SUBCAPITOL 01.01.03  TRACTAMENT DE LA BASE
GRAV001 m3 Subministrament i estessa gravilla

Subministrament i estessa gravilla. Inclou el transport degravilla i la se-
va estessa.

Ma d'obra................................................................ 35,330000000
Maquinaria.............................................................. 41,270000000
Materials ................................................................. 5,040000000

TOTAL PARTIDA................................................... 81,64
SUBCAPITOL 01.01.04  DRENATGE
DREN001 u Formació drenatge per evacuació aigües subsòl

Formació drenatge per evacuació aigües subsòl. Inclou excavació de
rasa, reomplert mateixa terra i seguiment arqueològic.
Colꞏlocació de tub ranurat d110, 180º ranuració en el perímetre del fo-
nament amb pendent cap al punt de connexió amb un 1,50 %
Arqueta cega i connexió a tub de 125 de pvc que guiarà fins a la codi-
na.

TOTAL PARTIDA................................................... 49,60
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01.02  RESTAURACIÓ PARAMENTS
SUBCAPITOL 01.02.01  ZONA EXTERIOR
ZEXT001 u Neteja generalitzada superficial

Neteja generalitzada superficial
Ma d'obra................................................................ 1.555,750000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.555,75
ZEXT002 u Extracció morter ciment

Extracció morter ciment
Ma d'obra................................................................ 1.651,000000000
Materials ................................................................. 300,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.951,00
ZEXT003 u Extracció atac biològic

Extracció atac biològic
Ma d'obra................................................................ 1.663,700000000
Materials ................................................................. 300,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.963,70
ZEXT004 u Neteja grafitti

Neteja grafitti
Ma d'obra................................................................ 889,000000000
Materials ................................................................. 300,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.189,00
ZEXT005 u Neteja salinització

Neteja salinització
Ma d'obra................................................................ 315,750000000
Materials ................................................................. 75,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 390,75
ZEXT006 u Consolidació de juntes

Consolidació de juntes, inclou materials
Ma d'obra................................................................ 4.191,000000000
Materials ................................................................. 450,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 4.641,00
ZEXT007 u Reintegració material puntual elements petris

Reintegració material puntual elements petris, inclou materials
Ma d'obra................................................................ 1.079,500000000
Materials ................................................................. 150,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.229,50
ZEXT008 u Consolidació suport petri

Consolidació suport petri, inclou materials
Ma d'obra................................................................ 349,250000000
Materials ................................................................. 45,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 394,25
P8B3-613I m2 Pintat antigraffiti param. vert.,producte decapant,imprimació an

Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte deca-
pant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent
i dues capes de vernís protector antigraffiti

Ma d'obra................................................................ 7,890000000
Materials ................................................................. 11,650000000

TOTAL PARTIDA................................................... 19,54
SUBCAPITOL 01.02.02  ZONA INTERIOR
ZINT001 u Neteja generalitzada superficial

Neteja generalitzada superficial
Ma d'obra................................................................ 1.555,750000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.555,75
ZINT002 u Extracció morters de ciment

Extracció morters de ciment
Ma d'obra................................................................ 2.508,250000000
Materials ................................................................. 600,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 3.108,25
ZINT003 u Extracció atac biològic

Extracció atac biològic
Ma d'obra................................................................ 1.663,700000000
Materials ................................................................. 300,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.963,70
ZINT004 u Neteja graffitis

Neteja graffitis
Ma d'obra................................................................ 349,250000000
Materials ................................................................. 45,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 394,25
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

ZINT005 u Neteja salinització
Neteja salinització

Ma d'obra................................................................ 315,750000000
Materials ................................................................. 75,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 390,75
ZINT006 u Consolidació de juntes

Consolidació de juntes, inclous materials
Ma d'obra................................................................ 4.191,000000000
Materials ................................................................. 450,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 4.641,00
ZINT007 u Reintegració materials puntual elements petris

Reintegració materials puntual elements petris
Ma d'obra................................................................ 2.159,000000000
Materials ................................................................. 300,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 2.459,00
ZINT008 u Consolidació suport petri

Consolidació suport petri, inclou materials
Ma d'obra................................................................ 349,250000000
Materials ................................................................. 45,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 394,25
SUBCAPITOL 01.02.03  CORONAMENT SUPERIOR
CSUP001 u Neteja generalitzada superficial

Neteja generalitzada superficial
Ma d'obra................................................................ 762,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 762,00
CSUP002 u Extracció morter de ciment

Extracció morter de ciment
Ma d'obra................................................................ 1.016,000000000
Materials ................................................................. 150,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.166,00
CSUP003 u Extracció atac biològic

Extracció atac biològic
Ma d'obra................................................................ 1.111,250000000
Materials ................................................................. 60,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.171,25
CSUP004 u Consolidació de juntes

Consolidació de juntes, inclou materials
Ma d'obra................................................................ 1.301,750000000
Materials ................................................................. 240,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.541,75
CSUP005 u Reintegració matèria puntual elements petris

Reintegració matèria puntual elements petris, inclou materials
Ma d'obra................................................................ 1.524,000000000
Materials ................................................................. 90,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.614,00
CSUP006 u Consolidació suport petri

Consolidació suport petri
Ma d'obra................................................................ 349,250000000
Materials ................................................................. 45,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 394,25
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 01.02.04  ARQUEOLOGIA PARAMENTS
ARQPAR001 u Seguiment arqueològic paraments

Seguiment arqueològic i redacció de memòria per paraments
Ma d'obra................................................................ 1.541,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.541,00
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01.03  ESCALA I MIRADOR
SUBCAPITOL 01.03.01  TREBALLS PREVIS
TP01 ut Treballs previs

Treballs previs. desbroçada i neteja interior

Ma d'obra................................................................ 793,050000000
Materials ................................................................. 40,750000000

TOTAL PARTIDA................................................... 833,80
TP02 ut Retirada màstil i fonament amb camió grua

Retirada màstil i els seus tensors amb camió grua, inclou els ancorat-
ges al mur de la torre, retirada fonament existent, amb gestió de resi-
dus i taxes abocador.

Ma d'obra................................................................ 758,730000000
Maquinaria.............................................................. 927,300000000
Materials ................................................................. 0,350000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.686,37
TP03 ut Treballs per instal·lació provisional per les instal·lacions

Treballs per el desplaçament provisonal de les instalꞏlacions existents:
antenes, enllumenat, quadres i cablejat per deixar lliure els paraments
de la torre per la seva restauració, muntatge provisional a definir a l'ini-
ci de les obres . Treballs a realitzar acord amb les companyies gesto-
res de les instalꞏlacions existents, la direcció facultativa i l'Ajuntament
de Manresa.

TOTAL PARTIDA................................................... 5.430,00
SUBCAPITOL 01.03.02  EXCAVACIÓ FONAMENTACIÓ
EF 01 m3 EXCAVACIÓ RASA/POU H<=2M,COMPACTE,M.MEC.,

EXCAVACIÓ PER A FONAMENTS, LLOSES I RASES EN TERRENY
ROCÓS, AMB MITJANS MECÀNICS (ENTRADA/SORTIDA DE MINI
AMB CAMIÓ GRUA O GRUA DINS LA TORRE). INCLOU ESPONJA-
MENT EN EL PREU. EXTRACCIÓ DE LA TERRA-ROCA AMB CAMIÓ
GRUA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Ma d'obra................................................................ 69,980000000
Maquinaria.............................................................. 207,090000000

TOTAL PARTIDA................................................... 277,07
EF 02 m2 REPÀS INTERIOR

REPAS INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ.
Ma d'obra................................................................ 2,390000000
Maquinaria.............................................................. 16,990000000

TOTAL PARTIDA................................................... 19,38
EF 03 m3 TRANSPORT I CÀNON ABOCADOR

TRANSPORT DE TERRES A L´ABOCADOR, INCLOU CÀNON. IN-
CLOU ESPONJAMENT del 30%.

Maquinaria.............................................................. 23,350000000

TOTAL PARTIDA................................................... 23,35
SUBCAPITOL 01.03.03  FONAMENTACIÓ
F 01 m3 FORMIGÓ NETEJA, HM-20/P/20/I,CAMIÓ

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANU-
LAT 20 MM, ABOCAT DES DE CUBILOT.

Ma d'obra................................................................ 25,710000000
Maquinaria.............................................................. 28,690000000
Materials ................................................................. 85,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 139,40
F 02 m3 FORMIGÓ RASA/POU FONAMENT, HA-25/P/20/IIA,CAMIÓ

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANU-
LAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA

Ma d'obra................................................................ 25,710000000
Maquinaria.............................................................. 28,690000000
Materials ................................................................. 90,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 144,40
F 03 kg ACER B/CORRUGADA,B 500 S P/ARMADURA RASA/POU/MUR

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >=
500 N/MM2, PER A L´ARMADURA DE SABATES, POUS I MURS
FINS A 3,50 METRES D'ALÇARIA. L'AMIDAMENT HI HA INCLÒS:
MERMES, SOLAPES I SEPARADORS.

Ma d'obra................................................................ 0,680000000
Materials ................................................................. 1,240000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1,93
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 01.03.04  ESTRUCTURA ACER I SERRALLERIA
E 01 KG ACER PERFILS D'ACER LAMINAT TIPUS IPE I UPN

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ D'ESTRUCTURA METÀLꞏLI-
CA S275JR segons UNE-EN 10025-2, GRANALLAT grau SA 2 ½ se-
gons ISO 8501-1 amb perfil de rugositat mitjà 6.5 segons ISO 8503-2,
COMPOSTA PER PERFILS LAMINATS IPE I UPN EN LA SEVA MA-
JORIA.
IPE ACARTELADA EN LA SEVA PART FINAL I COLꞏLOCACIÓ DE
PLATABANDA INFERIOR.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat at-
mosfèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistèn-
cia a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la su-
perfície semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la cor-
rosió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ul-
traviolats. L'espessor mínim serà de 50 micres.

Ma d'obra................................................................ 3,210000000
Materials ................................................................. 3,450000000

TOTAL PARTIDA................................................... 6,66
E 02 ML TUB ACER RODÓ DE 600 MM DE DIÀMETRE I 12MM DE GRUIX

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE TUB D'ACER DE 600 MM
X 12 MM DE GRUIX, AMB PLATINA RODONA 900X25MM I 16 ANCO-
RATGES REA 500 ROSCATS D 25MM DE 1 METRE PER LA BASE I
PLATINA SUPERIOR DE 650X20 . segons UNE-EN 10025-2, TUB
GRANALLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb perfil de rugositat
mitjà 6.5 segons ISO 8503-2,
INCLOU RIGIDITZADORS.
INCLOU PLANTILLA NECESSARIA PER LA COLꞏLOCACIÓ DELS
ANCORATGES.
INCLOU MECANITZACIÓ DELS ANCORATGES/SUPORT PER ELS
GRAONS DE L'ESCALA DE CARGOL.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat at-
mosfèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistèn-
cia a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la su-
perfície semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la cor-
rosió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ul-
traviolats. L'espessor mínim serà de 50 micres.

Ma d'obra................................................................ 320,740000000
Materials ................................................................. 399,250000000

TOTAL PARTIDA................................................... 719,99
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

E 03 ML TUB ACER RODÓ DE 275 MM DE DIÀMETRE I 8MM DE GRUIX
SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE TUB D'ACER DE 275 MM
X 8 MM DE GRUIX, AMB PLATINA RODONA 400X20MM INFERIOR I
PLATINA RODONA SUPERIOR DE D300X15MM PER SUPORT DEL
MÀSTIL DE LA BANDERA, TUB GRANALLAT grau SA 2 ½ segons
ISO 8501-1 amb perfil de rugositat mitjà 6.5 segons ISO 8503-2, 
INCLOU RIGIDITZADORS.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat at-
mosfèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistèn-
cia a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la su-
perfície semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la cor-
rosió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ul-
traviolats. L'espessor mínim serà de 50 micres.

Ma d'obra................................................................ 114,560000000
Materials ................................................................. 260,250000000

TOTAL PARTIDA................................................... 374,80
E 04 ML BARANA CURVADA PASSAMÀ SUPERIOR I BRENDOLES VERTICALS

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE BARANA CURVADA AMB
PASSÀ SUPERIOR DE 50X10MM I INFERIOR DE 100X10, BRÈNDO-
LES DE RODÓ MASSÍS DE d10mm cada 10 cm.
INCLOU MECANITZACIÓ I ANCORATGES A GRAONS I SOBRE LA
UPN
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat at-
mosfèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistèn-
cia a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la su-
perfície semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la cor-
rosió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ul-
traviolats. L'espessor mínim serà de 50 micres.

Ma d'obra................................................................ 136,440000000
Materials ................................................................. 150,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 286,44
E 05 m2 Tramex 30x3 platina-platina a mida i forma no regular.

Subestructura necessaria de L30 galvanitzat i tramex galvanitzat en ca-
lent de 30/3mm (platina-platina), inclou suports i tornilleria si s'escau.
Les peces seran a mida, triangulars amb 1 costat semiesfèric.

Ma d'obra................................................................ 86,420000000
Materials ................................................................. 56,220000000

TOTAL PARTIDA................................................... 142,63
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

E 06 ut Graó de xapa a mida de 150 cm de longitud, amb tub i capçat
Grao fet a base de xapa llisa d'acer de 4 mm blegada. 1500 mm de lon-
gitud amb patilles variables. Per suport inferior amb tub de 100x60x3.
Inclou ancoratge al cilindre d'acer. Inclou passamà 300x10mm elicoidal
de capçat a la punta dels graons. S'inclou mitjans d'elevació. GRANA-
LLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb perfil de rugositat mitjà 6.5
segons ISO 8503-2
INCLOU FORMACIÓ DE PERFORACIONS A LASER SEGONS PLÀ-
NOLS DE DETALL DEL PROJECTE.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat at-
mosfèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistèn-
cia a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la su-
perfície semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la cor-
rosió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ul-
traviolats. L'espessor mínim serà de 50 micres.

Ma d'obra................................................................ 96,230000000
Materials ................................................................. 192,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 288,22
E 07 ut MÀSTIL DE 12 METRES I SISTEMA RETRÀCTIL PER SUBSTITUCIÓ DE BANDE

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE MÀSTIL DE 12 METRES
PER BANDERA IGUAL EXISTENT, TROCOCÒNIC, SOLDAT A LA
PLATINA CIRCULAR DEL TUB INFERIOR.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat at-
mosfèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistèn-
cia a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la su-
perfície semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la cor-
rosió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturales
INCLOU SISTEMA RETRÀCTIL PER CANVI DE BANDERA.

TOTAL PARTIDA................................................... 2.950,00
E 08 ut QUADRE DE XAPA NEGRE PINTADA

FABRICACIÓ A MIDA I COLꞏLOCACIÓ DE QUADRE PER SITUAR A
DINS ELS QUADRES ELÈCTRICS I DE TELECOMUNICACIONS. DI-
MENSIONS DE 1500MM X 300 X 1000 MM AMB DUES PORTES
AMB PANY GIS I RANURES PER VENTILACIONS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat at-
mosfèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistèn-
cia a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la su-
perfície semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la cor-
rosió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ul-
traviolats. L'espessor mínim serà de 50 micres.

Ma d'obra................................................................ 824,760000000
Materials ................................................................. 818,600000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.643,36
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL 01.03.05  INSTAL.LACIONS
I 01 UT ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Formació escomesa d'electricitat amb adaptació a l'existent per guiar
el tub fins per dins el pilar central i fins a la planta-mirador que hi haurà
un quadre de xapa fet a mida per situar els quadres a dins. Cablejat,
proteccions i quadres, tot i inclòs.
Reinstalꞏlació del 2 focus existents, amb instalꞏlació de conductes i ca-
bles de subministraments.
Instalꞏlació d'enllumenat d''emergència.

Ma d'obra................................................................ 2.264,850000000
Maquinaria.............................................................. 2.625,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 4.889,85
I 02 UT TELECOMUNICACIONS

REINSTALꞏLACIÓ DE LES ANTENES A LA SUBESTRUCTURA DE
LA PLATAFORMA SUPERIOR, INCLOU QUADRES, CANALITZA-
CIONS I CABLEJAT DES DELS QUADRES SITUATS A LA PLATA-
FORMA INFERIOR. TOT INCLÒS I POSTA APUNT.

Ma d'obra................................................................ 2.976,350000000
Maquinaria.............................................................. 3.245,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 6.221,35
I 03 UT FORMACIÓ DE TERRES I CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL

FORMACIÓ DE TERRES, AMB FORMACIÓ DE PIQUETES FORA LA
TORRE, EN TERRENY COMPACTE NO ROCÓS, I CABLE NU DE
TERRES DE 35 MM FINS A L'ARMADURA DE LA FONAMENTACIÓ.
PAS DE CABLE AÏLLAT DE TERRES ALS QUADRES I CONNE-
XIONS PER FER TOTA L'ESTRUCTURA EQUIPOTENCIAL.

Ma d'obra................................................................ 549,480000000
Maquinaria.............................................................. 1.200,000000000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.749,48
SUBCAPITOL 01.03.06  CONTROL DE QUALITAT
CQ 01 PA CONTROL DE QUALITAT

CONTROL DE QUALITAT SEGONS ESPECIFICACIONS ANNEXE
AL PROJECTE TÈCNIC. 1 SERIE DE PROVETES, LÍQUIDS PENE-
TRANTS PER LES SOLDADURES PRINCIPALS, ESCANER DEL
PEU DEL PILAR AMB LA PLATINA.

Materials ................................................................. 3.437,780000000

TOTAL PARTIDA................................................... 3.437,78
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01.04  SENYALITZACIÓ
01.04.01 u Senyalització patrimonial identificativa

Senyalització patrimonial identificativa amb plafons metàlꞏlics, grafisme
i fusta tractada autoclau clase III.

TOTAL PARTIDA................................................... 5.462,12
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QUADRE DE PREUS 2
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL 01.05  SEGURETAT I SALUT
01.05.01 u Partida de Seguretat i Salut

REDACCIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT, ACOMPLINT LES
MESURES CORRECTORES ADOPTADES AL PLA. TOTES LES ME-
SURES INCLOSES.

TOTAL PARTIDA................................................... 4.920,00
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.00  TREBALLS PREVIS I MITJANS AUXILIARS
01.00.01 m2 Muntatge/desmuntatge bastida tubular metàl fixa, bast.70cm,h<= 2

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàlꞏlica fixa formada per bastiments
de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de trava-
ment, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, ba-
ranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, colꞏlocada a tota la cara ex-
terior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalitza-
ció normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

A0F-000R 0,080 h Oficial 1a muntador 34,92 2,793600000
A01-FEPH 0,160 h Ajudant muntador 29,99 4,798400000
C154-003N 0,040 h Camió p/transport7 t 42,94 1,717600000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 9,31

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

01.00.02 m2 Amortització diària bastida tubularmetàl fixa,bast.70cm,h<= 200c
Amortització diària de bastida tubular metàlꞏlica fixa, formada per bastiments de 70
cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'ac-
cés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida colꞏlocada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de se-
nyalització normalitzats

B0Y1-12V6 1,000 m2 Amortització diària bastida tubular metàl fixa, bast.70cm,h<= 20 0,12 0,120000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 0,12

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

01.00.03 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2m
Colꞏlocació i retirada de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de
40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

A0D-0007 0,100 h Manobre 28,21 2,821000000
B6AX-0KOV 1,000 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla elecsold.

90x150mmxD4.5/3,5mm+b
0,83 0,830000000

B6AZ-0KLK 0,300 u Dau form.p/tanca mòbil,20usos 0,20 0,060000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.01  TREBALLS SUBSÒL
SUBCAPITOL 01.01.01  EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA
EXCARQ001 u Treballs excavació arqueològica

Treballs complerts d'excavació arqueològica. Comprèn arqueòleg director, 2 tècnics
auxiliar d'arqueologia, confecció planimetria, tractament de materials arqueològics i
redacció memòria científica de resultats.
Excavació  arqueològica. Es preveu l’excavació de la totalitat de la superfície de l’in-
terior de la torre, uns 38m2. Tenint en compte que es preveu una fondària i potèn-
cia arqueològica d’uns 40cm.

A010A000 112,000 h Arqueòleg director 33,50 3.752,000000000
A010A100 112,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 3.360,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 7.112,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL CENT DOTZE EUROS

SUBCAPITOL 01.01.02  GESTIÓ RESIDUS
TRACT001 m3 Tractament de residus excavació arqueològica

Tractament de residus excavació arqueològica. Volum de terres previst de 15 m3
C1501800 0,800 h CAM.TRANSP. 12 T 29,19 23,352000000
A0140000 0,600 h MANOBRE 19,00 11,400000000
C1316100 0,200 h Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t 45,00 9,000000000
A0122000 0,200 h Oficial 1a paleta 23,85 4,770000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 48,52

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

SUBCAPITOL 01.01.03  TRACTAMENT DE LA BASE
GRAV001 m3 Subministrament i estessa gravilla

Subministrament i estessa gravilla. Inclou el transport degravilla i la seva estessa.
C1503500 0,200 h Camió grua 5t 47,81 9,562000000
C150GB00 0,200 h Grua autopropulsada 40t 82,38 16,476000000
C1501800 0,200 h CAM.TRANSP. 12 T 29,19 5,838000000
A0140000 1,500 h MANOBRE 19,00 28,500000000
C1316100 0,200 h Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t 45,00 9,000000000
A0122000 0,200 h Oficial 1a paleta 23,85 4,770000000
A0150000 0,100 h Manobre especialista 20,59 2,059000000
B0332300 0,255 t Grava pedra granit.50-70mm 18,84 5,044410000
C133A030 0,050 h Compactador duplex manual,700 kg 7,89 0,394500000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 81,64

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

SUBCAPITOL 01.01.04  DRENATGE
DREN001 u Formació drenatge per evacuació aigües subsòl

Formació drenatge per evacuació aigües subsòl. Inclou excavació de rasa, reom-
plert mateixa terra i seguiment arqueològic.
Colꞏlocació de tub ranurat d110, 180º ranuració en el perímetre del fonament amb
pendent cap al punt de connexió amb un 1,50 %
Arqueta cega i connexió a tub de 125 de pvc que guiarà fins a la codina.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 49,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.02  RESTAURACIÓ PARAMENTS
SUBCAPITOL 01.02.01  ZONA EXTERIOR
ZEXT001 u Neteja generalitzada superficial

Neteja generalitzada superficial
A010A000 24,500 h Arqueòleg director 33,50 820,750000000
A010A100 24,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 735,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.555,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

ZEXT002 u Extracció morter ciment
Extracció morter ciment

A010A000 26,000 h Arqueòleg director 33,50 871,000000000
A010A100 26,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 780,000000000
MAT_01 1,000 U Material aplicació 300,00 300,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.951,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS

ZEXT003 u Extracció atac biològic
Extracció atac biològic

A010A000 26,200 h Arqueòleg director 33,50 877,700000000
A010A100 26,200 h Arqueòleg ajudant 30,00 786,000000000
MAT_01 1,000 U Material aplicació 300,00 300,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.963,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

ZEXT004 u Neteja grafitti
Neteja grafitti

A010A000 14,000 h Arqueòleg director 33,50 469,000000000
A010A100 14,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 420,000000000
MAT_01 1,000 U Material aplicació 300,00 300,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.189,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS

ZEXT005 u Neteja salinització
Neteja salinització

A010A000 4,500 h Arqueòleg director 33,50 150,750000000
A010A100 5,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 165,000000000
MAT_02 1,000 U Material aplicació 75,00 75,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 390,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

ZEXT006 u Consolidació de juntes
Consolidació de juntes, inclou materials

A010A000 66,000 h Arqueòleg director 33,50 2.211,000000000
A010A100 66,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 1.980,000000000
MAT_03 1,500 U Material aplicació 300,00 450,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.641,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS

ZEXT007 u Reintegració material puntual elements petris
Reintegració material puntual elements petris, inclou materials

A010A000 17,000 h Arqueòleg director 33,50 569,500000000
A010A100 17,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 510,000000000
MAT_03 0,500 U Material aplicació 300,00 150,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.229,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

ZEXT008 u Consolidació suport petri
Consolidació suport petri, inclou materials

A010A000 5,500 h Arqueòleg director 33,50 184,250000000
A010A100 5,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 165,000000000
MAT_03 0,150 U Material aplicació 300,00 45,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 394,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

P8B3-613I m2 Pintat antigraffiti param. vert.,producte decapant,imprimació an
Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esban-
dida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i dues capes de vernís
protector antigraffiti

A0F-000B 0,150 h Oficial 1a 33,79 5,068500000
A0D-0007 0,100 h Manobre 28,21 2,821000000
B8Z6-0P2H 0,102 kg Imprimació antigraff. adh. 27,73 2,828460000
B8A1-0P17 0,286 kg Vernís prot.antgraff.,dos comp. 22,31 6,380660000
B011-05ME 0,010 m3 Aigua 2,00 0,020000000
B8Z3-0P25 0,227 kg Prod.decapant desincrust.genèr. 10,67 2,422090000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,54

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

SUBCAPITOL 01.02.02  ZONA INTERIOR
ZINT001 u Neteja generalitzada superficial

Neteja generalitzada superficial
A010A000 24,500 h Arqueòleg director 33,50 820,750000000
A010A100 24,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 735,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.555,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

ZINT002 u Extracció morters de ciment
Extracció morters de ciment

A010A000 39,500 h Arqueòleg director 33,50 1.323,250000000
A010A100 39,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 1.185,000000000
MAT_01 2,000 U Material aplicació 300,00 600,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.108,25

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

ZINT003 u Extracció atac biològic
Extracció atac biològic

A010A000 26,200 h Arqueòleg director 33,50 877,700000000
A010A100 26,200 h Arqueòleg ajudant 30,00 786,000000000
MAT_01 1,000 U Material aplicació 300,00 300,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.963,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

ZINT004 u Neteja graffitis
Neteja graffitis

A010A000 5,500 h Arqueòleg director 33,50 184,250000000
A010A100 5,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 165,000000000
MAT_01 0,150 U Material aplicació 300,00 45,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 394,25

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

ZINT005 u Neteja salinització
Neteja salinització

A010A000 4,500 h Arqueòleg director 33,50 150,750000000
A010A100 5,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 165,000000000
MAT_02 1,000 U Material aplicació 75,00 75,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 390,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

ZINT006 u Consolidació de juntes
Consolidació de juntes, inclous materials

A010A000 66,000 h Arqueòleg director 33,50 2.211,000000000
A010A100 66,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 1.980,000000000
MAT_03 1,500 U Material aplicació 300,00 450,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.641,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS

ZINT007 u Reintegració materials puntual elements petris
Reintegració materials puntual elements petris

A010A000 34,000 h Arqueòleg director 33,50 1.139,000000000
A010A100 34,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 1.020,000000000
MAT_03 1,000 U Material aplicació 300,00 300,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.459,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

ZINT008 u Consolidació suport petri
Consolidació suport petri, inclou materials

A010A000 5,500 h Arqueòleg director 33,50 184,250000000
A010A100 5,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 165,000000000
MAT_03 0,150 U Material aplicació 300,00 45,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 394,25

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

SUBCAPITOL 01.02.03  CORONAMENT SUPERIOR
CSUP001 u Neteja generalitzada superficial

Neteja generalitzada superficial
A010A000 12,000 h Arqueòleg director 33,50 402,000000000
A010A100 12,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 360,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 762,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS

CSUP002 u Extracció morter de ciment
Extracció morter de ciment

A010A000 16,000 h Arqueòleg director 33,50 536,000000000
A010A100 16,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 480,000000000
MAT_01 0,500 U Material aplicació 300,00 150,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.166,00

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

CSUP003 u Extracció atac biològic
Extracció atac biològic

A010A000 17,500 h Arqueòleg director 33,50 586,250000000
A010A100 17,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 525,000000000
MAT_01 0,200 U Material aplicació 300,00 60,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.171,25

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

CSUP004 u Consolidació de juntes
Consolidació de juntes, inclou materials

A010A000 20,500 h Arqueòleg director 33,50 686,750000000
A010A100 20,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 615,000000000
MAT_03 0,800 U Material aplicació 300,00 240,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.541,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

CSUP005 u Reintegració matèria puntual elements petris
Reintegració matèria puntual elements petris, inclou materials

A010A000 24,000 h Arqueòleg director 33,50 804,000000000
A010A100 24,000 h Arqueòleg ajudant 30,00 720,000000000
MAT_03 0,300 U Material aplicació 300,00 90,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.614,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS CATORZE EUROS

CSUP006 u Consolidació suport petri
Consolidació suport petri

A010A000 5,500 h Arqueòleg director 33,50 184,250000000
A010A100 5,500 h Arqueòleg ajudant 30,00 165,000000000
MAT_03 0,150 U Material aplicació 300,00 45,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 394,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 01.02.04  ARQUEOLOGIA PARAMENTS
ARQPAR001 u Seguiment arqueològic paraments

Seguiment arqueològic i redacció de memòria per paraments
A010A000 46,000 h Arqueòleg director 33,50 1.541,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.541,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.03  ESCALA I MIRADOR
SUBCAPITOL 01.03.01  TREBALLS PREVIS
TP01 ut Treballs previs

Treballs previs. desbroçada i neteja interior

A012P000 15,000 h Oficial 1a jardiner 28,01 420,150000000
A013P000 15,000 h Ajudant jardiner 24,86 372,900000000
B0111000 25,000 ut materials 1,63 40,750000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 833,80

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

TP02 ut Retirada màstil i fonament amb camió grua
Retirada màstil i els seus tensors amb camió grua, inclou els ancoratges al mur de
la torre, retirada fonament existent, amb gestió de residus i taxes abocador.

C1504S00 8,000 h Camió cistella h=10-19m 53,97 431,760000000
C1503500 8,000 h Camió grua 5t 47,81 382,480000000
A0121000 10,000 h Oficial 1a 23,85 238,500000000
A012F000 20,000 h Oficial 1a manyà 24,23 484,600000000
E2R440E0 2,500 m3 Càrrega manuals+transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 5 37,00 92,500000000
E2R540E0 2,500 m3 Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte 22,61 56,525000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.686,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

TP03 ut Treballs per instal·lació provisional per les instal·lacions
Treballs per el desplaçament provisonal de les instalꞏlacions existents: antenes, en-
llumenat, quadres i cablejat per deixar lliure els paraments de la torre per la seva
restauració, muntatge provisional a definir a l'inici de les obres . Treballs a realitzar
acord amb les companyies gestores de les instalꞏlacions existents, la direcció facul-
tativa i l'Ajuntament de Manresa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.430,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS

SUBCAPITOL 01.03.02  EXCAVACIÓ FONAMENTACIÓ
EF 01 m3 EXCAVACIÓ RASA/POU H<=2M,COMPACTE,M.MEC.,

EXCAVACIÓ PER A FONAMENTS, LLOSES I RASES EN TERRENY ROCÓS,
AMB MITJANS MECÀNICS (ENTRADA/SORTIDA DE MINI AMB CAMIÓ GRUA O
GRUA DINS LA TORRE). INCLOU ESPONJAMENT EN EL PREU. EXTRACCIÓ
DE LA TERRA-ROCA AMB CAMIÓ GRUA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

A0140000 1,800 h MANOBRE 19,00 34,200000000
C1316100 2,500 h Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t 45,00 112,500000000
C1503500 0,600 h Camió grua 5t 47,81 28,686000000
C150GB00 0,800 h Grua autopropulsada 40t 82,38 65,904000000
A0122000 1,500 h Oficial 1a paleta 23,85 35,775000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 277,07

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

EF 02 m2 REPÀS INTERIOR
REPAS INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ.

C1503500 0,100 h Camió grua 5t 47,81 4,781000000
C150GB00 0,100 h Grua autopropulsada 40t 82,38 8,238000000
A0122000 0,100 h Oficial 1a paleta 23,85 2,385000000
C1335010 0,100 h Corró vibratori autopropulsat,1,5-2,5t 39,73 3,973000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 19,38

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

EF 03 m3 TRANSPORT I CÀNON ABOCADOR
TRANSPORT DE TERRES A L´ABOCADOR, INCLOU CÀNON. INCLOU ESPON-
JAMENT del 30%.

C1501800 0,800 h CAM.TRANSP. 12 T 29,19 23,352000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 23,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 01.03.03  FONAMENTACIÓ
F 01 m3 FORMIGÓ NETEJA, HM-20/P/20/I,CAMIÓ

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I, DE CONSIS-
TÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
DES DE CUBILOT.

B0641080 1,000 m3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT 85,00 85,000000000
A0140000 0,600 h MANOBRE 19,00 11,400000000
C1503500 0,600 h Camió grua 5t 47,81 28,686000000
A0122000 0,600 h Oficial 1a paleta 23,85 14,310000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 139,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-NOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

F 02 m3 FORMIGÓ RASA/POU FONAMENT, HA-25/P/20/IIA,CAMIÓ
FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA, DE CONSIS-
TÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB CUBILOT O BOMBA

A0140000 0,600 h MANOBRE 19,00 11,400000000
B0652080 1,000 m3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA,>=275KG/M3 CIMENT 90,00 90,000000000
C1503500 0,600 h Camió grua 5t 47,81 28,686000000
A0122000 0,600 h Oficial 1a paleta 23,85 14,310000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 144,40

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

F 03 kg ACER B/CORRUGADA,B 500 S P/ARMADURA RASA/POU/MUR
ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2,
PER A L´ARMADURA DE SABATES, POUS I MURS FINS A 3,50 METRES D'AL-
ÇARIA. L'AMIDAMENT HI HA INCLÒS: MERMES, SOLAPES I SEPARADORS.

A0134000 0,010 h AJUDANT FERRALLISTA 19,00 0,190000000
A0124000 0,010 h OFICIAL 1A FERRALLISTA 24,00 0,240000000
B0A14200 0,050 kg FILFERRO RECUIT,D=1,3MM 1,30 0,065000000
D0B2A100 1,000 kg ACER B/CORRUG.OBRA MAN.TALLER B 500 S 1,43 1,430000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1,93

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

SUBCAPITOL 01.03.04  ESTRUCTURA ACER I SERRALLERIA
E 01 KG ACER PERFILS D'ACER LAMINAT TIPUS IPE I UPN

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ D'ESTRUCTURA METÀLꞏLICA S275JR se-
gons UNE-EN 10025-2, GRANALLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb perfil
de rugositat mitjà 6.5 segons ISO 8503-2, COMPOSTA PER PERFILS LAMINATS
IPE I UPN EN LA SEVA MAJORIA.
IPE ACARTELADA EN LA SEVA PART FINAL I COLꞏLOCACIÓ DE PLATABANDA
INFERIOR.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmosfèrica molt
alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de zinc amb
una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a l'abrasió de mane-
ra que aporti una resistència i propietats a la superfície semblant a una superfície
galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4 hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids metàlꞏlics i estene-
dors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corrosió, el gruix mínim aplicat
estarà per sobre de les 160 micres amb un temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de naturalesa
poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocianats, que contingui pig-
ments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultraviolats. L'espessor mínim serà de
50 micres.

A012M000 0,070 h Oficial 1a muntador 24,65 1,725500000
A013M000 0,070 h Ajudant muntador 21,17 1,481900000
B44Z50B6 1,000 kg Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb. 3,45 3,450000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6,66

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E 02 ML TUB ACER RODÓ DE 600 MM DE DIÀMETRE I 12MM DE GRUIX
SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE TUB D'ACER DE 600 MM X 12 MM DE
GRUIX, AMB PLATINA RODONA 900X25MM I 16 ANCORATGES REA 500 ROS-
CATS D 25MM DE 1 METRE PER LA BASE I PLATINA SUPERIOR DE 650X20 .
segons UNE-EN 10025-2, TUB GRANALLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb
perfil de rugositat mitjà 6.5 segons ISO 8503-2,
INCLOU RIGIDITZADORS.
INCLOU PLANTILLA NECESSARIA PER LA COLꞏLOCACIÓ DELS ANCORAT-
GES.
INCLOU MECANITZACIÓ DELS ANCORATGES/SUPORT PER ELS GRAONS DE
L'ESCALA DE CARGOL.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmosfèrica molt
alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de zinc amb
una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a l'abrasió de mane-
ra que aporti una resistència i propietats a la superfície semblant a una superfície
galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4 hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids metàlꞏlics i estene-
dors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corrosió, el gruix mínim aplicat
estarà per sobre de les 160 micres amb un temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de naturalesa
poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocianats, que contingui pig-
ments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultraviolats. L'espessor mínim serà de
50 micres.

A012M000 7,000 h Oficial 1a muntador 24,65 172,550000000
A013M000 7,000 h Ajudant muntador 21,17 148,190000000
B44Z50B6' 1,000 m Acer S275JR,pilar d600mmx12mm 175,00 175,000000000
B44Z50B6 65,000 kg Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb. 3,45 224,250000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 719,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS DINOU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

E 03 ML TUB ACER RODÓ DE 275 MM DE DIÀMETRE I 8MM DE GRUIX
SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE TUB D'ACER DE 275 MM X 8 MM DE
GRUIX, AMB PLATINA RODONA 400X20MM INFERIOR I PLATINA RODONA SU-
PERIOR DE D300X15MM PER SUPORT DEL MÀSTIL DE LA BANDERA, TUB
GRANALLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb perfil de rugositat mitjà 6.5 se-
gons ISO 8503-2, 
INCLOU RIGIDITZADORS.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmosfèrica molt
alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de zinc amb
una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a l'abrasió de mane-
ra que aporti una resistència i propietats a la superfície semblant a una superfície
galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4 hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids metàlꞏlics i estene-
dors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corrosió, el gruix mínim aplicat
estarà per sobre de les 160 micres amb un temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de naturalesa
poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocianats, que contingui pig-
ments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultraviolats. L'espessor mínim serà de
50 micres.

A012M000 2,500 h Oficial 1a muntador 24,65 61,625000000
A013M000 2,500 h Ajudant muntador 21,17 52,925000000
B44Z50B6 45,000 kg Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb. 3,45 155,250000000
B44Z50B6'' 1,000 m Acer S275JR,pilar d275mmx8mm 105,00 105,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 374,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E 04 ML BARANA CURVADA PASSAMÀ SUPERIOR I BRENDOLES VERTICALS
SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE BARANA CURVADA AMB PASSÀ SU-
PERIOR DE 50X10MM I INFERIOR DE 100X10, BRÈNDOLES DE RODÓ MASSÍS
DE d10mm cada 10 cm.
INCLOU MECANITZACIÓ I ANCORATGES A GRAONS I SOBRE LA UPN
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmosfèrica molt
alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de zinc amb
una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a l'abrasió de mane-
ra que aporti una resistència i propietats a la superfície semblant a una superfície
galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4 hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids metàlꞏlics i estene-
dors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corrosió, el gruix mínim aplicat
estarà per sobre de les 160 micres amb un temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de naturalesa
poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocianats, que contingui pig-
ments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultraviolats. L'espessor mínim serà de
50 micres.

A012F000 3,000 h Oficial 1a manyà 24,23 72,690000000
A013F000 3,000 h Ajudant manyà 21,25 63,750000000
BB121JB0 1,000 m Barana acer p/pintar,passamà,trav.inf+sup.,munt./100cm,brènd./10 150,00 150,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 286,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

E 05 m2 Tramex 30x3 platina-platina a mida i forma no regular.
Subestructura necessaria de L30 galvanitzat i tramex galvanitzat en calent de
30/3mm (platina-platina), inclou suports i tornilleria si s'escau.
Les peces seran a mida, triangulars amb 1 costat semiesfèric.

A012F000 1,900 h Oficial 1a manyà 24,23 46,037000000
A013F000 1,900 h Ajudant manyà 21,25 40,375000000
BB3M4BE9 1,000 m2 Religa 30x3 platina-platina i L 51,00 53,550000000
BB3Z0001 1,000 m2 P.p.fix.malla met. 2,67 2,670000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 142,63

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

E 06 ut Graó de xapa a mida de 150 cm de longitud, amb tub i capçat
Grao fet a base de xapa llisa d'acer de 4 mm blegada. 1500 mm de longitud amb pa-
tilles variables. Per suport inferior amb tub de 100x60x3. Inclou ancoratge al cilindre
d'acer. Inclou passamà 300x10mm elicoidal de capçat a la punta dels graons. S'in-
clou mitjans d'elevació. GRANALLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb perfil
de rugositat mitjà 6.5 segons ISO 8503-2
INCLOU FORMACIÓ DE PERFORACIONS A LASER SEGONS PLÀNOLS DE DE-
TALL DEL PROJECTE.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmosfèrica molt
alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de zinc amb
una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a l'abrasió de mane-
ra que aporti una resistència i propietats a la superfície semblant a una superfície
galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4 hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids metàlꞏlics i estene-
dors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corrosió, el gruix mínim aplicat
estarà per sobre de les 160 micres amb un temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de naturalesa
poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocianats, que contingui pig-
ments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultraviolats. L'espessor mínim serà de
50 micres.

A012M000 2,100 h Oficial 1a muntador 24,65 51,765000000
A013M000 2,100 h Ajudant muntador 21,17 44,457000000
B44Z50B6 10,000 kg Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb. 3,45 34,500000000
X-2548 2,250 m2 Xapa acer 4mm 70,00 157,500000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 288,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E 07 ut MÀSTIL DE 12 METRES I SISTEMA RETRÀCTIL PER SUBSTITUCIÓ DE BANDE
SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE MÀSTIL DE 12 METRES PER BANDE-
RA IGUAL EXISTENT, TROCOCÒNIC, SOLDAT A LA PLATINA CIRCULAR DEL
TUB INFERIOR.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmosfèrica molt
alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de zinc amb
una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a l'abrasió de mane-
ra que aporti una resistència i propietats a la superfície semblant a una superfície
galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4 hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids metàlꞏlics i estene-
dors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corrosió, el gruix mínim aplicat
estarà per sobre de les 160 micres amb un temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de naturales
INCLOU SISTEMA RETRÀCTIL PER CANVI DE BANDERA.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 2.950,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS

E 08 ut QUADRE DE XAPA NEGRE PINTADA
FABRICACIÓ A MIDA I COLꞏLOCACIÓ DE QUADRE PER SITUAR A DINS ELS
QUADRES ELÈCTRICS I DE TELECOMUNICACIONS. DIMENSIONS DE 1500MM
X 300 X 1000 MM AMB DUES PORTES AMB PANY GIS I RANURES PER VENTI-
LACIONS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmosfèrica molt
alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de zinc amb
una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència a l'abrasió de mane-
ra que aporti una resistència i propietats a la superfície semblant a una superfície
galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4 hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids metàlꞏlics i estene-
dors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corrosió, el gruix mínim aplicat
estarà per sobre de les 160 micres amb un temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de naturalesa
poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocianats, que contingui pig-
ments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultraviolats. L'espessor mínim serà de
50 micres.

A012M000 18,000 h Oficial 1a muntador 24,65 443,700000000
A013M000 18,000 h Ajudant muntador 21,17 381,060000000
B44Z50B6 78,000 kg Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb. 3,45 269,100000000
X-2548 7,850 m2 Xapa acer 4mm 70,00 549,500000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.643,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.03.05  INSTAL.LACIONS
I 01 UT ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Formació escomesa d'electricitat amb adaptació a l'existent per guiar el tub fins per
dins el pilar central i fins a la planta-mirador que hi haurà un quadre de xapa fet a
mida per situar els quadres a dins. Cablejat, proteccions i quadres, tot i inclòs.
Reinstalꞏlació del 2 focus existents, amb instalꞏlació de conductes i cables de submi-
nistraments.
Instalꞏlació d'enllumenat d''emergència.

A012H000 49,000 h Oficial 1a electricista 24,65 1.207,850000000
A013H000 50,000 h Ajudant electricista 21,14 1.057,000000000
MATELC01 1,000 U Material, tubs, cables, quadres, proteccions, enllumenat 2.625,00 2.625,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.889,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

I 02 UT TELECOMUNICACIONS
REINSTALꞏLACIÓ DE LES ANTENES A LA SUBESTRUCTURA DE LA PLATA-
FORMA SUPERIOR, INCLOU QUADRES, CANALITZACIONS I CABLEJAT DES
DELS QUADRES SITUATS A LA PLATAFORMA INFERIOR. TOT INCLÒS I POS-
TA APUNT.

A012H000 65,000 h Oficial 1a electricista 24,65 1.602,250000000
A013H000 65,000 h Ajudant electricista 21,14 1.374,100000000
MATELC01 0,200 U Material, tubs, cables, quadres, proteccions, enllumenat 2.625,00 525,000000000
MATCOM01 1,000 U Material, tubs, cables, quadres, proteccions, enllumenat 2.720,00 2.720,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 6.221,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

I 03 UT FORMACIÓ DE TERRES I CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL
FORMACIÓ DE TERRES, AMB FORMACIÓ DE PIQUETES FORA LA TORRE, EN
TERRENY COMPACTE NO ROCÓS, I CABLE NU DE TERRES DE 35 MM FINS A
L'ARMADURA DE LA FONAMENTACIÓ. PAS DE CABLE AÏLLAT DE TERRES
ALS QUADRES I CONNEXIONS PER FER TOTA L'ESTRUCTURA EQUIPOTEN-
CIAL.

A012H000 12,000 h Oficial 1a electricista 24,65 295,800000000
A013H000 12,000 h Ajudant electricista 21,14 253,680000000
MATELC02 1,000 U Material cable nu, piquetes i p.p de connexions 1.200,00 1.200,000000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 1.749,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.03.06  CONTROL DE QUALITAT
CQ 01 PA CONTROL DE QUALITAT

CONTROL DE QUALITAT SEGONS ESPECIFICACIONS ANNEXE AL PROJEC-
TE TÈCNIC. 1 SERIE DE PROVETES, LÍQUIDS PENETRANTS PER LES SOLDA-
DURES PRINCIPALS, ESCANER DEL PEU DEL PILAR AMB LA PLATINA.

J441Q105 1,000 u Jornada p/plaq.radiogràf.10x40cm obra unions sold.,<=30 plaques 1.089,30 1.089,300000000
J441C107 1,000 u Jornada p/inspecció visual unions sold.+ass.radiogràfic 1.089,00 1.089,000000000
J441FF0N 1,000 u Mesura desplom+fletxaelements vert.+bigues acer,determ.>=15 16,51 16,510000000
J451AA00 1,000 u Recobriment+D armadura en 10 punts de l'element 147,79 147,790000000
J060760A 2,000 u Mostreig+Abrams+recapç+compr.,3prov.cil.15x30cm 82,85 165,700000000
BV2B1600 5,000 u Comprovació geomètrica barana metàl·lica o mixta 88,24 441,200000000
BV2B5302 1,000 u Ass.estàtic horitz.ext. barana,càrrega 1kN/m 488,28 488,280000000

TOTAL PARTIDA.............................................................. 3.437,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SET EUROS amb SETANTA-VUIT
CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.04  SENYALITZACIÓ
01.04.01 u Senyalització patrimonial identificativa

Senyalització patrimonial identificativa amb plafons metàlꞏlics, grafisme i fusta tracta-
da autoclau clase III.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 5.462,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01.05  SEGURETAT I SALUT
01.05.01 u Partida de Seguretat i Salut

REDACCIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT, ACOMPLINT LES MESURES
CORRECTORES ADOPTADES AL PLA. TOTES LES MESURES INCLOSES.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA.............................................................. 4.920,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL NOU-CENTS VINT EUROS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01.00 TREBALLS PREVIS I MITJANS AUXILIARS

01.00.01 m2 Muntatge/desmuntatge bastida tubular metàl fixa, bast.70cm,h<= 2

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàlꞏlica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs tra-
vessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mí-
nim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protec-
ció de poliamida, colꞏlocada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el
transport amb un recorregut total màxim de 20 km
Bastida interior 1 25,000 7,000 175,000
Bastida exterior 1 37,000 7,000 259,000
. 86,8 86,800

520,800 9,31 4.848,65

01.00.02 m2 Amortització diària bastida tubularmetàl fixa,bast.70cm,h<= 200c

Amortització diària de bastida tubular metàlꞏlica fixa, formada per basti-
ments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com
a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida colꞏlocada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
Bastida interior 1 25,000 7,000 60,000 10.500,000
Bastida exterior 1 37,000 7,000 60,000 15.540,000
. 5208 5.208,000

31.248,000 0,12 3.749,76

01.00.03 m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2m

Colꞏlocació i retirada de tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat,
amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor
de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
Perimetre exterior 1 60,000 60,000
. 12 12,000

72,000 3,71 267,12

TOTAL CAPITOL 01.00 TREBALLS PREVIS I MITJANS AUXILIARS .................................................... 8.865,53
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01.01 TREBALLS SUBSÒL
SUBCAPITOL 01.01.01 EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA

EXCARQ001 u Treballs excavació arqueològica

Treballs complerts d'excavació arqueològica. Comprèn arqueòleg direc-
tor, 2 tècnics auxiliar d'arqueologia, confecció planimetria, tractament de
materials arqueològics i redacció memòria científica de resultats.
Excavació  arqueològica. Es preveu l’excavació de la totalitat de la superfí-
cie de l’interior de la torre, uns 38m2. Tenint en compte que es preveu
una fondària i potència arqueològica d’uns 40cm.

1 1,000

1,000 7.112,00 7.112,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.01 EXCAVACIÓ .......................... 7.112,00
SUBCAPITOL 01.01.02 GESTIÓ RESIDUS

TRACT001 m3 Tractament de residus excavació arqueològica

Tractament de residus excavació arqueològica. Volum de terres previst
de 15 m3
volum previst 1 15,000 15,000

15,000 48,52 727,80

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.02 GESTIÓ RESIDUS ................. 727,80
SUBCAPITOL 01.01.03 TRACTAMENT DE LA BASE

GRAV001 m3 Subministrament i estessa gravilla

Subministrament i estessa gravilla. Inclou el transport degravilla i la seva
estessa.

1 44,000 0,250 11,000

11,000 81,64 898,04

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.03 TRACTAMENT DE LA BASE 898,04
SUBCAPITOL 01.01.04 DRENATGE

DREN001 u Formació drenatge per evacuació aigües subsòl

Formació drenatge per evacuació aigües subsòl. Inclou excavació de ra-
sa, reomplert mateixa terra i seguiment arqueològic.
Colꞏlocació de tub ranurat d110, 180º ranuració en el perímetre del fona-
ment amb pendent cap al punt de connexió amb un 1,50 %
Arqueta cega i connexió a tub de 125 de pvc que guiarà fins a la codina.
drenatge 1 15,000 15,000
pvc fins codina 1 20,000 20,000

35,000 49,60 1.736,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.01.04 DRENATGE............................ 1.736,00

TOTAL CAPITOL 01.01 TREBALLS SUBSÒL.......................................................................................... 10.473,84

15 de març de 2022  Pàgina 2



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01.02 RESTAURACIÓ PARAMENTS
SUBCAPITOL 01.02.01 ZONA EXTERIOR
Aquestes  tasques  seran  realitzades  per  un  equip  de  dues  restaura-
dores i conservadores especialitzades en béns immobles de patrimoni ar-
queològic i escultòric, amb un període de 42 dies hàbils de feina.

ZEXT001 u Neteja generalitzada superficial

Neteja generalitzada superficial
1 1,000

1,000 1.555,75 1.555,75

ZEXT002 u Extracció morter ciment

Extracció morter ciment
1 1,000

1,000 1.951,00 1.951,00

ZEXT003 u Extracció atac biològic

Extracció atac biològic
1 1,000

1,000 1.963,70 1.963,70

ZEXT004 u Neteja grafitti

Neteja grafitti
1 1,000

1,000 1.189,00 1.189,00

ZEXT005 u Neteja salinització

Neteja salinització
1 1,000

1,000 390,75 390,75

ZEXT006 u Consolidació de juntes

Consolidació de juntes, inclou materials
1 1,000

1,000 4.641,00 4.641,00

ZEXT007 u Reintegració material puntual elements petris

Reintegració material puntual elements petris, inclou materials
1 1,000

1,000 1.229,50 1.229,50

ZEXT008 u Consolidació suport petri

Consolidació suport petri, inclou materials
1 1,000

1,000 394,25 394,25

P8B3-613I m2 Pintat antigraffiti param. vert.,producte decapant,imprimació an

Pintat antigraffiti de parament vertical, amb una capa de producte deca-
pant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffiti adherent i
dues capes de vernís protector antigraffiti
Parament exterior 1 37,000 3,000 111,000
. 22,2 22,200

133,200 19,54 2.602,73

TOTAL SUBCAPITOL 01.02.01 ZONA EXTERIOR .................. 15.917,68
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 01.02.02 ZONA INTERIOR
Aquestes  tasques  seran  realitzades  per  un  equip  de  dues  restaura-
dores i conservadores especialitzades en béns immobles de patrimoni ar-
queològic i escultòric, durant un període de 33 dies hàbils de feina

ZINT001 u Neteja generalitzada superficial

Neteja generalitzada superficial
1 1,000

1,000 1.555,75 1.555,75

ZINT002 u Extracció morters de ciment

Extracció morters de ciment
1 1,000

1,000 3.108,25 3.108,25

ZINT003 u Extracció atac biològic

Extracció atac biològic
1 1,000

1,000 1.963,70 1.963,70

ZINT004 u Neteja graffitis

Neteja graffitis
1 1,000

1,000 394,25 394,25

ZINT005 u Neteja salinització

Neteja salinització
1 1,000

1,000 390,75 390,75

ZINT006 u Consolidació de juntes

Consolidació de juntes, inclous materials
1 1,000

1,000 4.641,00 4.641,00

ZINT007 u Reintegració materials puntual elements petris

Reintegració materials puntual elements petris
1 1,000

1,000 2.459,00 2.459,00

ZINT008 u Consolidació suport petri

Consolidació suport petri, inclou materials
1 1,000

1,000 394,25 394,25

TOTAL SUBCAPITOL 01.02.02 ZONA INTERIOR ................... 14.906,95
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 01.02.03 CORONAMENT SUPERIOR
Aquestes tasques seran realitades per un equip de dues restauradores i
conservadores especialitzades en béns immobles de patrimoni arqueolò-
gic i escultòric, amb un període de 17 dies hàbils de feina.

CSUP001 u Neteja generalitzada superficial

Neteja generalitzada superficial
1 1,000

1,000 762,00 762,00

CSUP002 u Extracció morter de ciment

Extracció morter de ciment
1 1,000

1,000 1.166,00 1.166,00

CSUP003 u Extracció atac biològic

Extracció atac biològic
1 1,000

1,000 1.171,25 1.171,25

CSUP004 u Consolidació de juntes

Consolidació de juntes, inclou materials
1 1,000

1,000 1.541,75 1.541,75

CSUP005 u Reintegració matèria puntual elements petris

Reintegració matèria puntual elements petris, inclou materials
1 1,000

1,000 1.614,00 1.614,00

CSUP006 u Consolidació suport petri

Consolidació suport petri
1 1,000

1,000 394,25 394,25

TOTAL SUBCAPITOL 01.02.03 CORONAMENT SUPERIOR.. 6.649,25
SUBCAPITOL 01.02.04 ARQUEOLOGIA PARAMENTS

ARQPAR001 u Seguiment arqueològic paraments

Seguiment arqueològic i redacció de memòria per paraments
1 1,000

1,000 1.541,00 1.541,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.02.04 ARQUEOLOGIA .................... 1.541,00

TOTAL CAPITOL 01.02 RESTAURACIÓ PARAMENTS........................................................................... 39.014,88
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01.03 ESCALA I MIRADOR
SUBCAPITOL 01.03.01 TREBALLS PREVIS

TP01 ut Treballs previs

Treballs previs. desbroçada i neteja interior

1 1,00

1,000 833,80 833,80

TP02 ut Retirada màstil i fonament amb camió grua

Retirada màstil i els seus tensors amb camió grua, inclou els ancoratges
al mur de la torre, retirada fonament existent, amb gestió de residus i ta-
xes abocador.

Màstil i fonametns 1 1,00

1,000 1.686,37 1.686,37

TP03 ut Treballs per instal·lació provisional per les instal·lacions

Treballs per el desplaçament provisonal de les instalꞏlacions existents: an-
tenes, enllumenat, quadres i cablejat per deixar lliure els paraments de la
torre per la seva restauració, muntatge provisional a definir a l'inici de les
obres . Treballs a realitzar acord amb les companyies gestores de les ins-
talꞏlacions existents, la direcció facultativa i l'Ajuntament de Manresa.
Treballs per les instal·lacions
existents prov

1 1,00

1,000 5.430,00 5.430,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.03.01 TREBALLS PREVIS .............. 7.950,17
SUBCAPITOL 01.03.02 EXCAVACIÓ FONAMENTACIÓ

EF 01 m3 EXCAVACIÓ RASA/POU H<=2M,COMPACTE,M.MEC.,

EXCAVACIÓ PER A FONAMENTS, LLOSES I RASES EN TERRENY
ROCÓS, AMB MITJANS MECÀNICS (ENTRADA/SORTIDA DE MINI
AMB CAMIÓ GRUA O GRUA DINS LA TORRE). INCLOU ESPONJA-
MENT EN EL PREU. EXTRACCIÓ DE LA TERRA-ROCA AMB CAMIÓ
GRUA I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
Fonaments 1 3,00 3,00 1,20 10,80

10,800 277,07 2.992,36

EF 02 m2 REPÀS INTERIOR

REPAS INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ.
1 50,00 50,00

50,000 19,38 969,00

EF 03 m3 TRANSPORT I CÀNON ABOCADOR

TRANSPORT DE TERRES A L´ABOCADOR, INCLOU CÀNON. INCLOU
ESPONJAMENT del 30%.
Fonaments 1 3,00 3,00 1,20 10,80

10,800 23,35 252,18

TOTAL SUBCAPITOL 01.03.02 EXCAVACIÓ .......................... 4.213,54
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 01.03.03 FONAMENTACIÓ

F 01 m3 FORMIGÓ NETEJA, HM-20/P/20/I,CAMIÓ

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HM-20/P/20/I, DE
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, ABOCAT DES DE CUBILOT.
Superficie fonament 1 3,00 3,00 0,10 0,90
mermes per excavació 0,2 3,00 3,00 0,10 0,18
formació de pendents sobre
fonaments

1 3,00 3,00 0,15 1,35

.rases i altres 1 45,00 0,30 0,10 1,35

3,780 139,40 526,93

F 02 m3 FORMIGÓ RASA/POU FONAMENT, HA-25/P/20/IIA,CAMIÓ

FORMIGÓ PER A RASES I POUS DE FONAMENTS, HA-25/P/20/IIA,
DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANU-
LAT 20 MM, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA
Superfície Fonaments i riostres 1 3,00 3,00 1,00 9,00
mermes per excavació 0,15 3,00 3,00 1,00 1,35

10,350 144,40 1.494,54

F 03 kg ACER B/CORRUGADA,B 500 S P/ARMADURA RASA/POU/MUR

ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500
N/MM2, PER A L´ARMADURA DE SABATES, POUS I MURS FINS A
3,50 METRES D'ALÇARIA. L'AMIDAMENT HI HA INCLÒS: MERMES,
SOLAPES I SEPARADORS.
fonament, separadors i  mermes 1 490,00 490,00
. 1 250,00 250,00

740,000 1,93 1.428,20

TOTAL SUBCAPITOL 01.03.03 FONAMENTACIÓ .................. 3.449,67
SUBCAPITOL 01.03.04 ESTRUCTURA ACER I SERRALLERIA

E 01 KG ACER PERFILS D'ACER LAMINAT TIPUS IPE I UPN

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ D'ESTRUCTURA METÀLꞏLICA
S275JR segons UNE-EN 10025-2, GRANALLAT grau SA 2 ½ segons
ISO 8501-1 amb perfil de rugositat mitjà 6.5 segons ISO 8503-2, COM-
POSTA PER PERFILS LAMINATS IPE I UPN EN LA SEVA MAJORIA.
IPE ACARTELADA EN LA SEVA PART FINAL I COLꞏLOCACIÓ DE PLA-
TABANDA INFERIOR.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmos-
fèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència
a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la superfí-
cie semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corro-
sió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultra-
violats. L'espessor mínim serà de 50 micres.
ESTRUCTURA MIRADOR
IPE 300 + IPE VARIABLE AMB
PLATABANDA

8 3,30 47,20 1.246,08

ANELL CURVAT IPE 300 1 12,00 42,20 506,40
ANELL CURVAT UPN 200 1 20,00 25,30 506,00
MÀSTIL TRONCOCÒNIC PER LA
BANDERA

12 70,00 840,00

SUPORTS ANTENES 1 190,00 190,00
IPE 140 VARIABLE AMB
PLATABANDA INFERIOR

8 0,80 16,00 102,40

ANELL CURVAT UPN50 1 6,50 4,00 26,00
Mermes i rigiditzadors (5%) 1 200,00 200,00
Altres a justificar 1 450,00 450,00

4.066,880 6,66 27.085,42
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

E 02 ML TUB ACER RODÓ DE 600 MM DE DIÀMETRE I 12MM DE GRUIX

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE TUB D'ACER DE 600 MM X
12 MM DE GRUIX, AMB PLATINA RODONA 900X25MM I 16 ANCORAT-
GES REA 500 ROSCATS D 25MM DE 1 METRE PER LA BASE I PLATI-
NA SUPERIOR DE 650X20 . segons UNE-EN 10025-2, TUB GRANA-
LLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb perfil de rugositat mitjà 6.5 se-
gons ISO 8503-2,
INCLOU RIGIDITZADORS.
INCLOU PLANTILLA NECESSARIA PER LA COLꞏLOCACIÓ DELS AN-
CORATGES.
INCLOU MECANITZACIÓ DELS ANCORATGES/SUPORT PER ELS
GRAONS DE L'ESCALA DE CARGOL.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmos-
fèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència
a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la superfí-
cie semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corro-
sió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultra-
violats. L'espessor mínim serà de 50 micres.
longitud tub 1 6,50 6,50

6,500 719,99 4.679,94

E 03 ML TUB ACER RODÓ DE 275 MM DE DIÀMETRE I 8MM DE GRUIX

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE TUB D'ACER DE 275 MM X 8
MM DE GRUIX, AMB PLATINA RODONA 400X20MM INFERIOR I PLATI-
NA RODONA SUPERIOR DE D300X15MM PER SUPORT DEL MÀSTIL
DE LA BANDERA, TUB GRANALLAT grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1
amb perfil de rugositat mitjà 6.5 segons ISO 8503-2, 
INCLOU RIGIDITZADORS.
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmos-
fèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència
a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la superfí-
cie semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corro-
sió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultra-
violats. L'espessor mínim serà de 50 micres.
longitud tub 1 2,40 2,40

2,400 374,80 899,52
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

E 04 ML BARANA CURVADA PASSAMÀ SUPERIOR I BRENDOLES VERTICALS

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE BARANA CURVADA AMB
PASSÀ SUPERIOR DE 50X10MM I INFERIOR DE 100X10, BRÈNDO-
LES DE RODÓ MASSÍS DE d10mm cada 10 cm.
INCLOU MECANITZACIÓ I ANCORATGES A GRAONS I SOBRE LA
UPN
INCLOU MITJANS D'ELEVACIÓ NECESSARIS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmos-
fèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència
a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la superfí-
cie semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corro-
sió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultra-
violats. L'espessor mínim serà de 50 micres.
part superior 1 21,00 21,00

1 15,00 15,00
part escala 1 20,00 20,00

56,000 286,44 16.040,64

E 05 m2 Tramex 30x3 platina-platina a mida i forma no regular.

Subestructura necessaria de L30 galvanitzat i tramex galvanitzat en ca-
lent de 30/3mm (platina-platina), inclou suports i tornilleria si s'escau.
Les peces seran a mida, triangulars amb 1 costat semiesfèric.

veure plànols. Area teòrica.
plataforma 6,00 m.

1 29,00 29,00

veure plànols. Area teòrica.
plataforma 8,40 m.

1 5,00 5,00

. 1 6,80 6,80

40,800 142,63 5.819,30

E 06 ut Graó de xapa a mida de 150 cm de longitud, amb tub i capçat

Grao fet a base de xapa llisa d'acer de 4 mm blegada. 1500 mm de longi-
tud amb patilles variables. Per suport inferior amb tub de 100x60x3. In-
clou ancoratge al cilindre d'acer. Inclou passamà 300x10mm elicoidal de
capçat a la punta dels graons. S'inclou mitjans d'elevació. GRANALLAT
grau SA 2 ½ segons ISO 8501-1 amb perfil de rugositat mitjà 6.5 segons
ISO 8503-2
INCLOU FORMACIÓ DE PERFORACIONS A LASER SEGONS PLÀ-
NOLS DE DETALL DEL PROJECTE.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmos-
fèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència
a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la superfí-
cie semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corro-
sió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultra-
violats. L'espessor mínim serà de 50 micres.
veure planols descomposició graó 35 35,00
. 4 4,00

39,000 288,22 11.240,58
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RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA
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E 07 ut MÀSTIL DE 12 METRES I SISTEMA RETRÀCTIL PER SUBSTITUCIÓ DE BANDE

SUBMINISTRAMENT I COLꞏLOCACIÓ DE MÀSTIL DE 12 METRES
PER BANDERA IGUAL EXISTENT, TROCOCÒNIC, SOLDAT A LA PLA-
TINA CIRCULAR DEL TUB INFERIOR.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmos-
fèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència
a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la superfí-
cie semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corro-
sió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturales
INCLOU SISTEMA RETRÀCTIL PER CANVI DE BANDERA.

1 1,00

1,000 2.950,00 2.950,00

E 08 ut QUADRE DE XAPA NEGRE PINTADA

FABRICACIÓ A MIDA I COLꞏLOCACIÓ DE QUADRE PER SITUAR A
DINS ELS QUADRES ELÈCTRICS I DE TELECOMUNICACIONS. DI-
MENSIONS DE 1500MM X 300 X 1000 MM AMB DUES PORTES AMB
PANY GIS I RANURES PER VENTILACIONS.
INCLOU PINTAT C5 I: norma ISO 12944 Categoria de corrosivitat atmos-
fèrica molt alta.
1a capa, imprimació epoxi  poliamidica catòdic de molt alt contingut de
zinc amb una alta resistència a la corrosió i amb capacitat de resistència
a l'abrasió de manera que aporti una resistència i propietats a la superfí-
cie semblant a una superfície galvanitzada.
El gruix mínim serà de 80 micres amb un temps de repintat mínim de 4
hores
2a capa, imprimació epoxi  poliamidica rica amb zinc, amb òxids me-
tàlꞏlics i estenedors inerts, que ens permet frenar els efectes de la corro-
sió, el gruix mínim aplicat estarà per sobre de les 160 micres amb un
temps de repintat mínim de 24hores
3a capa, esmalt d’acabat al color desitjat, les característiques seran de
naturalesa poliuretà alifàtic amb barreja de resines polièster i polisocia-
nats, que contingui pigments d'alta resistència a l'exterior i als raigs ultra-
violats. L'espessor mínim serà de 50 micres.

1 1,000

1,000 1.643,36 1.643,36

TOTAL SUBCAPITOL 01.03.04 ESTRUCTURA ACER I.......... 70.358,76
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SUBCAPITOL 01.03.05 INSTAL.LACIONS

I 01 UT ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

Formació escomesa d'electricitat amb adaptació a l'existent per guiar el
tub fins per dins el pilar central i fins a la planta-mirador que hi haurà un
quadre de xapa fet a mida per situar els quadres a dins. Cablejat, protec-
cions i quadres, tot i inclòs.
Reinstalꞏlació del 2 focus existents, amb instalꞏlació de conductes i cables
de subministraments.
Instalꞏlació d'enllumenat d''emergència.

1 1,00

1,000 4.889,85 4.889,85

I 02 UT TELECOMUNICACIONS

REINSTALꞏLACIÓ DE LES ANTENES A LA SUBESTRUCTURA DE LA
PLATAFORMA SUPERIOR, INCLOU QUADRES, CANALITZACIONS I
CABLEJAT DES DELS QUADRES SITUATS A LA PLATAFORMA INFE-
RIOR. TOT INCLÒS I POSTA APUNT.

1 1,00

1,000 6.221,35 6.221,35

I 03 UT FORMACIÓ DE TERRES I CONNEXIÓ EQUIPOTENCIAL

FORMACIÓ DE TERRES, AMB FORMACIÓ DE PIQUETES FORA LA
TORRE, EN TERRENY COMPACTE NO ROCÓS, I CABLE NU DE TER-
RES DE 35 MM FINS A L'ARMADURA DE LA FONAMENTACIÓ. PAS
DE CABLE AÏLLAT DE TERRES ALS QUADRES I CONNEXIONS PER
FER TOTA L'ESTRUCTURA EQUIPOTENCIAL.

1 1,000

1,000 1.749,48 1.749,48

TOTAL SUBCAPITOL 01.03.05 INSTAL.LACIONS.................. 12.860,68
SUBCAPITOL 01.03.06 CONTROL DE QUALITAT

CQ 01 PA CONTROL DE QUALITAT

CONTROL DE QUALITAT SEGONS ESPECIFICACIONS ANNEXE AL
PROJECTE TÈCNIC. 1 SERIE DE PROVETES, LÍQUIDS PENETRANTS
PER LES SOLDADURES PRINCIPALS, ESCANER DEL PEU DEL PI-
LAR AMB LA PLATINA.

1 1,000

1,000 3.437,78 3.437,78

TOTAL SUBCAPITOL 01.03.06 CONTROL DE QUALITAT..... 3.437,78

TOTAL CAPITOL 01.03 ESCALA I MIRADOR.......................................................................................... 102.270,60
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CAPITOL 01.04 SENYALITZACIÓ

01.04.01 u Senyalització patrimonial identificativa

Senyalització patrimonial identificativa amb plafons metàlꞏlics, grafisme i
fusta tractada autoclau clase III.

1 1,000

1,000 5.462,12 5.462,12

TOTAL CAPITOL 01.04 SENYALITZACIÓ................................................................................................ 5.462,12
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CAPITOL 01.05 SEGURETAT I SALUT

01.05.01 u Partida de Seguretat i Salut

REDACCIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT, ACOMPLINT LES ME-
SURES CORRECTORES ADOPTADES AL PLA. TOTES LES MESU-
RES INCLOSES.

1 1,000

1,000 4.920,00 4.920,00

TOTAL CAPITOL 01.05 SEGURETAT I SALUT........................................................................................ 4.920,00

TOTAL......................................................................................................................................................... 171.006,97
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RESUM DE PRESSUPOST  
RESTAURACIÓ I MIRADOR TORRE SANTA CATERINA  
CAPITOL RESUM IMPORT   
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
10 de març de 2022 Pàgina 1  

01.00 TREBALLS PREVIS I MITJANS AUXILIARS..................................................................................................................  8.865,53  
01.01 TREBALLS SUBSÒL .......................................................................................................................................................  10.473,84  
01.02 RESTAURACIÓ PARAMENTS .......................................................................................................................................  39.014,88  
01.03 ESCALA I MIRADOR .......................................................................................................................................................  102.270,60  
01.04 SENYALITZACIÓ.............................................................................................................................................................  5.462,12  
01.05 SEGURETAT I SALUT ....................................................................................................................................................  4.920,00  

  ______________________  

 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 171.006,97 
 13,00 % Despeses Generals .....  22.230,91 
 6,00 % Benefici industrial ........  10.260,42 

  ___________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. ............................  32.491,33 

  ______________________  
 BASE DE LICITACIÓ (SENSE IVA) 203.498,30 

 21% I.V.A ..............................................  42.734,64 

  ______________________  
 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (BASE DE LICITACIÓ AMB IVA) 246.232,94 

 

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-SIS MIL DOS –CENTS TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-QUATRE cèntims
  

  

  Manresa, a 10 de març de 2022  
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