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DADES GENERALS

1.1

OBJECTE I SITUACIÓ

PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA

El present document te l’objectiu de servir de base per l’enderroc de l’habitatge plurifamiliar
adossat i adequacions posteriors a l’Església de Sant Pere i a l‘hostal El Roser.
L’habitatge al qual fa referència aquest document es troba situat al Passatge de l’Església núm.
5, amb referència cadastral 1138109EG1613N0001YE.

1.2

PETICIONARI

El present projecte ha estat encarregat per l’Ajuntament de l’Escala, amb CIF P1706800H i
amb adreça al Carrer del Pintor Joan Massanet núm. 34 de L’Escala, 17130 GIRONA.

1.3

TÈCNIC REDACTOR DEL DOCUMENT

El present document ha estat redactat per Mercè Boada i Valls, Arquitecta tècnica col·legiada
núm. 754 al Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona i despatx
professional al Carrer de la Creu núm. 2bis, despatx 8 de Girona.

1.4

VOLUM D’ACTUACIÓ
PLANTES. ZONA
Planta Baixa
Planta Pis
Traster Terrassa
Coberta
Armari Caldera
TOTAL

VOLUM (m3)
406,08
296,26
20,90
111,82
3,08
838,14

El volum total a enderrocar és de 838,14 m3.

1.5

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI I ESTAT ACTUAL

La construcció té forma rectangular i unes dimensions de 19,32 m de llarg per 10,00 m
d’amplada.
Es tracta d’una construcció de dues plantes, amb paret de totxana de 30 cm de gruix que
suporta una coberta inclinada formada per forjat unidireccional amb bigues de formigó armat i
una solera doblada de rajola ceràmica, amb pati exterior que conté dos trasters amb paret de
totxana de 15 cm de gruix que suporta una coberta plana transitable amb biguetes de formigó
b45aparelladors.com
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autoportants i solera de peces ceràmiques. Al segon pis hi ha un traster amb parets de totxana
de 15 cm de gruix que suporta una coberta inclinada.
La fusteria consisteix en portes de fusta exteriors i interiors de fusta, i finestres d’ alumini.
Tots els elements de la instal·lació del transformador han estat desmuntats prèviament per la
companyia elèctrica.
La construcció està adossada a l’Església de Sant Pere al nord, i per l’hostal El Roser al sud.
La façana oest està formada per un mur de 2,00 metres de pedra, seguit per un mur ceràmic
d’1 metre.

2

SOLUCIÓ ADOPTADA

Els treballs d’enderroc consisteixen en l’enderroc total de la construcció existent a
l’emplaçament esmentat.
Les operacions preliminars a la demolició consistiran en els treballs previs necessaris per no
malmetre les instal·lacions públiques, així com necessàries per la seguretat dels operaris de
l’obra i dels vianants. Abans de l’inici de l’enderroc es comprovarà que s’han anul·lat totes les
instal·lacions.
L'enderroc haurà de tenir una organització òptima de l’obra: accessos segurs per arribar als
elements a enderrocar, camins d’evacuació en cas d’emergència i de material purament de
runes, serà d'aquesta manera que es podran realitzar de forma adequada i segura els treballs
d’enderroc.
Caldrà fer una previsió dels sistemes de protecció col·lectiva i dels equips de protecció
individual i tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de
transport de runes.
En primer lloc es desmuntarà la fusteria i s’enderrocaran els elements que calgui enderrocar
manualment. Posteriorment, es procedirà a l’enderroc mecànic de la totalitat de la construcció
fins els fonaments així com la càrrega i el transport de runes.
A l’hora d’actuar amb màquina, l’altura de l’edificació a enderrocar no superarà 2/3 l’alçada
assolida per la màquina, que sempre avançarà per sòl consistent i tindrà en tot moment un gir
de 360: disponible.
Quan es comencin les feines d’enderroc, aquestes es realitzaran de forma ordenada i es
realitzarà l’evacuació de les runes per evitar l’acumulació d’aquestes.
b45aparelladors.com
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L’evacuació de les runes es farà directa amb camió a peu d’obra.
Els treballs d’actuacions finals a petició de l’Ajuntament de l’Escala, consisteixen en la
construcció d’una barana d’obra al Passatge de l’Església, l’execució d’una escala d’accés al
pàrquing públic i el sanejat de les parets mitgeres.
En cas que finalment l’Ajuntament de L’Escala no decidís crear l’escala d’accés al pàrquing
públic des de la parcel·la resultant de l’enderroc, l’actuació final seria la formació d’una barana
continua a la cota del pàrquing amb una alçada d’1,00 m.

3

3.1
3.1.1

PROCÉS D’ENDERROC I ACTUACIONS FINALS

ACTUACIONS PRÈVIES
Retirada d’instal·lacions i escomeses

En primer lloc es retiraran la totalitat de les instal·lacions de l’habitatge, tant interiors com
exteriors, amb la gestió prèvia amb les companyies subministradores i l’anul·lació de
l’encreuament aeri del subministrament elèctric.
3.1.2

Retirada mobiliari interior

Es retirarà tot el mobiliari i altres elements diversos que es troben a l’interior de l’habitatge.
3.1.3

Tanca provisional d’acer galvanitzat

Es col·locarà una tanca provisional per tancar l’obra de 2,00 metres d’alçada, composta per
panells de 3,50 metres de llarg, totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials de
formigó prefabricat.

3.2
3.2.1

ENDERROCS
Enderroc manual d’elements adossats

S’enderrocaran totes les xemeneies que trobem a l’habitatge, com també la barbacoa
adossada a l’edificació veïna, de manera manual, per tal de no malmetre els habitatges veïns.
3.2.2

Enderroc d’edifici adossat d’estructura ceràmica

S’enderrocarà totalment l’edificació adossada per 2 cares, amb estructura principal de parets
de càrrega ceràmiques i forjats unidireccionals de formigó armat, amb mitjans mecànics i part
manual.
Es deixarà un contrafort a la façana principal adossat a l’hostal El Roser per seguretat de
l’edificació.
b45aparelladors.com
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Enderroc de la paret del pati

Enderroc parcial del mur que separa l’habitatge amb el pàrquing públic, format per una part de
pedra amorterada i una de ceràmica. Es deixarà el mur de pedra a 1,00 metre d’alçada
respecte el pàrquing.
3.2.4

Obertura a paret de maçoneria del pati

Es formarà una obertura d’1,50 metres d’amplada a la paret de maçoneria per habilitar un pas
d’escala.

3.3
3.3.1

ACTUACIONS FINALS
Porta d’accés a l’hostal El Roser

Es desmuntarà manualment la porta metàl·lica existent per accedir a l’hostal des del pati de
l’habitatge a enderrocar. Seguidament, es tapiarà l’obertura resultant amb totxana per a
revestir. Finalment, es col·locarà una porta per recuperar l’entrada a l’hostal.
3.3.2

Repicat i sanejat de mitgeres

Es repicarà i sanejarà les parets de pedra o ceràmica mitgeres que quedaran vistes com a
resultat de l’enderroc per tal de deixar la superfície neta.
Allà on calgui es consolidarà la superfície per evitar la caiguda de material.
3.3.3

Arrebossat vertical de mitgeres

S’arrebossarà de la paret mitgera de l’hostal El Roser, prèviament repicada i sanejada, amb
morter de ciment pòrtland tipus 1:6 a bon ull, amb acabat esquitxat per exteriors.
3.3.4

Pintat parets mitgeres

Es pintarà la paret mitgera de l’hostal El Roser amb pintura acrílica amb acabat llis, amb
aplicació d’una mà de fons amb pintura diluïda i dues mans d’acabat esteses amb corró.
3.3.5

Formació i remolinat de barana

Es formarà una barana ceràmica de totxana de 10 cm de gruix aferrada amb morter ciment
pòrtland sobre la solera existent. Es remolinarà amb morter de ciment acolorit blanc a bona
vista.
3.3.6

Regularització de cara superior de mur de pedra

La cara superior del mur de pedra s’arrebossarà amb un arrebossat esquerdejat per
regularitzar i assegurar les pedres, reomplint buits amb morter de calç grassa i ciment
pòrtland.
3.3.7

Formació d’escala de formigó

Per accedir al pàrquing des de la parcel·la resultant de l’enderroc es formarà una llosa d’escala
de formigó armat, de 15 cm de gruix, amb escalons de formigó vistos amb acabat rugós.
b45aparelladors.com
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Per tal d’executar la sabata de formigó per la llosa d’escala s’enderrocarà parcialment la solera
existent i s’excavarà el terreny manualment.
Aquesta escala està condicionada a la decisió final de l’Ajuntament de L’Escala.
3.3.8

Repicat i sanejat de solera

Per deixar la superfície de la solera existent regulada i transitable es farà un repicat i sanejat de
tota la superfície horitzontal.

Girona, Març de 2019
Firmado digitalmente por BOADA
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c=ES, serialNumber=40318509S,
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AMIDAMENTS
ENDERROC PASSATGE ESGLÉSIA 5
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 01 ACTUACIONS PRÈVIES
01.01

pa RETIRADA D'INSTAL·LACIONS I ESCOMESES

Retirada de la totalitat de les instal·lacions, amb mitjans manuals, tant les interiors que siguin necessàries com escomeses exteriors amb la corresponent gestió a les company ies subministradores
amb previa anulació de l'encreuament aeri del subministrament electric.. Inclou càrrega manual sobre
camió de la runa generada o contenidor i prev i avís a les company ies subministradores.
Prev isió a justificar.
GAS

1

1,00

ELECTRICITAT

1

1,00

TELECOMUNICACIONS

1

1,00

SANEJAMENT

1

1,00
4,00

01.02

pa RETIRADA MOBILIARI INTERIOR

Retirada de mobiliari i elements div ersos existents a l'interior de l'habitatge. Inclou carrega a mà a
contenidor o camió.
1

1,00
1,00

01.03

m l VALLA PROVISIONAL D'ACER GALV.

Valla provisional per tancar l'obra de 2 m d'altura, composta per panels de 3,5 m de llarg, de tub de
46 mm de diàmetre i malla de 7,62x304,8 mm, totalment galvanitzada, amb bases de blocs especials de formigó prefabricat. S'inclou muntatge.
Un metre de v alla = 2 m² de panel / 12 usos = 0,17
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentació gràfica de l'estudi de seguretat
façana principal

1

10,00

10,00

façana posterior

1

12,00

12,00
22,00

Pàgina
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ENDERROC PASSATGE ESGLÉSIA 5
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 02 ENDERROCS
02.01

m l ENDERROC MANUAL ELEMENTS ADOSSATS

Enderroc de xemeneies i elements adossats a la façana de l'habitatge v eí, barbacoa...etc. Inclou
gestió de residus a abocador autoritzat. S'inclou la neteja i retirada de runes.
4

4,00
4,00

02.02

m ³ ENDERROC EDIFICI ADOSSAT ESTRUCT. CERÀMICA / MITJANS MECÀNICS

D'enderroc total d'edificacions adossades per 2 cares, d'estructura principal de ceràmica, forjats unidireccionals de formigó armat, amb mitjans mecànics i part manual. S'inclou part proporcional de tax es de dipòsit controlat, càrrega i transport de runes
P.BAIXA

1

174,82

3,00

524,46

PATI

-1

39,46

3,00

-118,38

P.PIS

1

98,10

3,02

296,26

TRASTER TERRASSA

1

8,36

2,50

20,90

COBERTA

1

11,87

9,42

111,82

ARMARI CALDERA

1

1,23

2,50

3,08
838,14

02.03

m ² ENDERROC PARET CERÀMICA PATI

Enderroc de paret ceràmica exterior de 15 centimetres de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou gestió de residus a abocador autoritzat.
PARET

1

5,60

0,70

1,00

3,92
3,92

02.04

m ³ ENDERROC PARET MAÇONERIA PATI

Demolició de mur de maçoneria amorterada, amb martell pneumàtic, fins a una altura d'1 metre.S'inclou neteja i retirada de runes.
Pati posterir

1

5,64

0,70

1,00

3,95
3,95

02.05

m ³ OBERTURA PARET MAÇONERIA PATI

Formació d'obertura en paret de maçoneria, amb mitjans mecànics, i càrrega mecànica en camió o
contenidor. Per futur pas d'escala. S'inclou la neteja i retirada de runes.
PARET MAÇONERIA

1

1,50

0,70

1,00

1,05
1,05

02.06

m ³ TRANSPORT RUNES CAMIÓ

Transport de runes amb camió, amb un recorregut màx im de 20 km.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons estudi de residus.
DE L'ESTUDI GESTIO RESIDUS

1

205,76

205,76
205,76

02.07

t

TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT

Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes.
Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica
DE L'ESTUDI GESTIO RESIDUS

1

199,58

199,58
199,58
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AMIDAMENTS
ENDERROC PASSATGE ESGLÉSIA 5
CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 03 ACTUACIONS FINALS
03.01

pa DESMUNTATGE PORTA EXISTENT

Desmuntatge de porta metàl·lica existent. Inclou protecció de porta i emmagatzematge per a la sev a
posterior recuperació si s'escau.
porta

1

1,00
1,00

03.02

u

TAPIAT OBERTURA

Tapiat d'obertura ex istent a la mitgera de l'hostal amb totx ana per revestir.
Porta

1

1,00

2,20

2,20
2,20

03.03

m ² REPICAT I SANEJAT MITGERES P.P BASTIDA

Repicat i sanejat de paret de pedra o ceràmica a les zones d'enderroc per tal de deix ar la superficie
neta de les restes de l'enderroc. Inclou la consolidació de la superficie als punts que sigui necessari
per tal d'ev itar la caiguda de material. A més de 3m, inclou els mitjans auxiliars necessaris per la
correcte execució.
Mitgera nord

1

20,00

3,00

60,00

Mitgera sud hostal

1

20,00

9,00

180,00
240,00

03.04

m ² ARREBOSSAT VERTICAL MITGERES

Arrebossat de parets, amb morter de ciment portlant tipus 1:6 (M-5a) a bon ull amb acabat esquitx at
per exteriors.
Mitgera sud hostal

1

20,00

9,00

180,00
180,00

03.05

m ² PINTAT PINT. ACRÍLICA LLISA PARETS EXTERIOR

Pintat de paraments exteriors amb pintura acrílica amb acabat llis, amb aplicació d'una mà de fons
amb pintura diluïda i dues mans d'acabat esteses corró. S'inclou resolució de punts singulars i protecció i neteja dels elements del voltant.
Criteri d'amidament: superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, aplicant el criteri
buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al següent criteri:
- Obertura <= a 4 m² : no es dedueix
- Obertura > 4 m² i <= 8 m²: es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m²: es dedueix tot ell
En cas que es dedueixi el 100 % de la superfície del forat, caldrà tenir en compte que caldrà mesurar els retorns i dintells.
MITGERA SUD - HOSTAL ROSER

1

20,00

9,00

180,00
180,00

03.06

m 2 FORMACIÓ DE BARANA D'OBRA

Formació de barana ceràmica de totxana de 10 cm de gruix aferrada amb morter de ciment portland
sobre solera ex istent. Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta ex ecució.
barana escala pàrquing
barana escala passatge

2

2,57

1,00

2

2,57

0,98

5,14
5,04

2

0,56

1,00

1,12

1

2,02

1,00

2,02

1

4,85

1,00

4,85
18,17
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AMIDAMENTS
ENDERROC PASSATGE ESGLÉSIA 5
CODI

RESUM

03.07

m 2 REMOLINAT DE BARANA

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

Revestiment de morter de ciment colorejat blanc, a bona vista, aplicat sobre parament v ertical exterior. Inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta execució.
barana escala pàrquing
barana escala passatge

4

2,57

1,00

2

2,57

0,98

10,28
5,04

4

0,56

1,00

2,24

2

2,02

1,00

4,04

2

4,85

1,00

9,70
31,30

03.08

m 2 REGULARITZACIÓ CARA SUPERIOR MUR DE PEDRA

Arrebossat esquerdejat per regularització i assegurat de pedres i superficie superior de mur de pedra
del pati, reomplint buits amb morter de calç grassa i ciment pòrtland 1:1:7 (M-5b).
Mur pedra aparcament

1

5,64

5,64
5,64

03.09

m ² ENDERROC PARCIAL SOLERA

Enderroc parcial de solera a la base de la nov a escala per pujar al pàrquing. Inclou transport i gestió
de runa.
SOLERA

1

1,60

0,80

1,28
1,28

03.10

m ² EXCAVACIÓ DE TERRES PER SABATA FORMIGÓ

Excavació de rases en terreny fluix , a mà.
EXCAVACIÓ

1

1,60

0,80

0,60

0,77
0,77

03.11

m ³ SABATA FORMIGÓ PER LLOSA HA-25/B/20 ARMADA B-500-SD 50 kg/m ³

Sabata correguda de formigó del tipus HA-25/B/20/IIa de ciment pòrtland, armada amb barres d'acer
ferrallat tipus B-500SD amb una quantia de 50 Kg/m³.
sabata aïllada

1

1,60

0,60

0,80

0,77
0,77

03.12

m ² LLOSA ESCALA FORMIGÓ HA-25/IIa, ARMADA B-500SD, PER REVESTIR

Llosa d'escala de 15 cm de gruix per a rev estir, amb escalons de formigó v istos amb acabat rugós.
Formigó tipus HA-25/B/12/IIa, armada amb barres d'acer corrugat tipus B-500SD amb una quantia
de 17 Kg/m² i encofrada amb tauler de fusta de pi. Ancorada a la part superior a mur existent de pedra, inclou la formació d'ancoratge superior al mur amb esperes fix ades amb tac químic a la pedra.
escala

1

3,20

1,50

4,80
4,80

03.13

m 2 REPICAT I SANEJAT SOLERA EXISTENT

Repicat de pav iments i sanejat de superficie horitzontal de solera per deixar una superficie regular i
transitable.
Pav iment

1

181,00

181,00
181,00

03.14

u

COL·LOCACIÓ PORTA

Col·locació de porta recuperada d'entrada al restaurant des de la parel.la de l'habitatge enderrocat. Inclou tots els elements necessaris per la seva correcta execució.
A justificar.
PORTA

1

1,00
1,00
Pàgina
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CODI

RESUM

03.15

m ³ TRANSPORT RUNES CAMIÓ

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

Transport de runes amb camió, amb un recorregut màx im de 20 km.
Criteri d'amidament: volum mesurat segons estudi de residus.
A justificar

1

10,00

10,00
10,00

03.16

t

TAXA PER ABOCAMENT DE RUNES EN DIPÒSIT CONTROLAT

Taxa per abocament en dipòsit controlat, de runes.
Criteri d'amidament: tones mesurades en perfil esponjat segons documentació gràfica
A justificar

1

10,00

10,00
10,00
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CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

CAPITOL 04 SEGURETAT I SALUT
04.01

u

PLA DE SEGURETAT I LA SEVA APLICACIÓ

Implantació i adopció de les mesures de seguretat i salut prev istes a l'estudi de seguretat i salut i el
pla de seguretat i salut en la fase d'execució.
Seguretat

1

1,00
1,00

04.02

ut RÈTOL SENY. DE PROHIBICIÓ, OBLIGACIÓ I ADVERTÈNCIA

De rètol de senyalització de prohibició, obligació i advertència de 29,7x21 cm amb material luminescent estàndard. S'inclou subministrament i col·locació amb fix ació mitjançant cinta de doble cara o
silicona.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentació gràfica de projecte
2

2,00
2,00
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

El pressupost d’execució material aproximat de les obres és de TRENTA-TRES MIL EUROS
(33.000 €).
Pressupost d'execució material:
DG+BI (19%)
TOTAL:
No s'inclou l'IVA

33.000,00 €
6.270,00 €
39.270,00 €

Girona, Març de 2019
Firmado digitalmente por BOADA
VALLS MARIA MERCE - 40318509S
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=40318509S,
sn=BOADA VALLS,
givenName=MARIA MERCE,
cn=BOADA VALLS MARIA MERCE 40318509S
Fecha: 2019.03.21 09:10:12
+01'00'

Mercè Boada i Valls
Arquitecta tècnica, col. núm. 754
B45aparelladors SCP
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PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

EXECUCIÓ DE L’ENDERROC

L’enderroc es procedirà en el sentit de dalt a baix, descendent planta a planta amb acurat ordre i compte, eliminant
polsegueres, ruixant amb aigua parets i materials resultants, però sense comprometre mai l’estabilitat general de
l’edifici, tenint sempre en compte aquells materials debilitats o descollats per la humitat o per qualsevol acció
precedent i aquells materials que quedin en fals equilibri i que la seva caiguda pogués provocar accidents.

6.1.1

Mitjans auxiliars

Són els elements que intervenen per a fer possible la realització dels diferents treballs, en general són les eines,
màquines-eina, maquinària lleugera, mitja i pesada, equips de tallament, soldadura, bastides, etc.
Intervenen de diferent manera segons el tipus de feina:
a) Eines: pic, maça, pala, picot, maceta, martell, bolquets, mànegues, cordes, cables, etc.
b) Maquinària lleugera: motoserra, crics ferroviaris, hidràulics, martells trencadors, politges, trompes,
extintors.
c) Maquinària mitjana: maquinillos, cintes transportadors, cabrestants, compressors, dumpers,
carregadores, tremuges, extintors, etc.
d) Maquinària pesada: carregadores, retro-excavadores, cisalles, bull-docer, trituradores, bola, braç
demolidor, etc.
e) Equips de tallament: oxitall amb acetilè i oxigen, amb propà o butà i oxigen, motoserres, cisalles, serres,
discs, laser, radial, etc.
f) Bastides, protecció amb lones, malles, tancats, taulers.
g) Equips de càrrega.
h) Equips de transport

6.2
6.2.1

DEMOLICIÓ PER ELEMENTS
Desmuntatge

El desmuntatge d’un element no manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo penjat o estintolat,
evitant caigudes brusques i vibracions que es transmetin a la resta de l’edifici o als mecanismes de suspensió.
L’abatiment d’un element es realitzarà permetent el gir però no el desplaçament dels seus punts de suport,
mitjançant mecanisme que treballi per damunt de la línia de suport de l’element i permeti el descens lent.
La bolcada només podrà realitzar-se per elements desplaçables, no encollats, situats en façana fins a una alçada de
dues plantes i tots els de la planta baixa. Serà prèviament necessari tibar i/o estintolar l’element, buidar
interiorment 1/3 del seu gruix o anul·lar els ancoratges, aplicant la força per damunt del centre de gravetat de
l’element.
Es disposarà en el lloc de caiguda, de terra consistent i d’una zona de costat no més petita a l’altura de l’element
més la meitat de l’alçada des d’on es llença.

6.2.2

Calçats i estintolaments

Abans de la demolició s’efectuaran els calçats i estintolaments necessaris a tots aquells elements de la construcció,
que poguessin ocasionar enfonsaments en part de la mateixa.
Es tindrà especial cura en cornises, en trencaaigües, buit de finestres, balcons, voltes i arcs. Contràriament als
treballs de demolició, aquests reforços s’efectuaran de baixa a dalt, combinant-se de manera que puguin sostenir
les parts en mal estat de la construcció, a fi de no alterar la seva solidesa i estabilitat.
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Les càrregues que suporten els calçats, es transmetran al terreny, als elements estructurals verticals o als forjats
inferiors en bon estat, sense superar la càrrega admissible per aquests.

6.2.3

Demolició de coberta

S’alçaran en l’ordre següent: material de cobertura, tauler de coberta, paredó i envanets de sostremort i s’efectuarà
per zones de faldons oposats, començant pel carener.

6.2.4

Demolició del terrat

S’alçarà per zones de faldons oposats, començant per les línies més elevades i equilibrant les càrregues. No
s’enderrocarà la capa de compressió del forjat ni es debilitaran les bigues de l’últim forjat.

6.2.5

Demolició d’envans

S’enderrocaran els envans abans d’enderrocar el forjat superior i en el sentit de dalt a baix. Si el forjat superior ha
cedit, no es trauran els envans sense estintolar prèviament aquell.

6.2.6

Demolició de revestiments del sòl i escales

S’alçaran abans de procedir a l’enderroc de l’element resistent en el que estan col·locats, sense abatre en aquesta
operació la capa de compressió del forjat ni afeblir bigues i biguetes.
Els cel-rasos es trauran prèviament a la demolició del forjat o element resistent al que pertanyin.

6.2.7

Demolició de forjats

S’enderrocaran després d’haver suprimit tos els elements situats per damunt seu fins i tot suports i parets. Els
elements en voladís s’estintolaran prèviament, així com el forjat en què s’observi cediment. Es trauran els
voladissos en primer lloc, tallant-los a trossos exteriors de l’element resistent en el que es recolza.
Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense estintolar. Es tindrà especial compte sota aparells sanitaris,
junt als baixants i contacte amb xemeneies.
Quan el material de replè sigui solidari amb el forjat, s’enderrocarà simultàniament amb aquest.
FORJAT AMB BIGUETES
S’enderrocarà l’entrebigat a ambdós costats de la bigueta sense debilitar-la, i quan sigui semibigeta, sense
trencar la seva zona de compressió. Prèvia suspensió de la bigueta en els seus dos extrems, s’anul·laran
els seus dos suports. Quan la bigueta sigui contínua, prolongant-se a d’altres crugies, s’estintolarà
prèviament la zona central del forjat de les contigües, i es tallarà la bigueta a feixos interiors de suport
continu.
LLOSES ARMADES EN UNA DIRECCIÓ
Es tallaran en franges paral·leles a l’armadura principal, de pes no més gran a l’admès per la grua, i prèvia
suspensió, en els seus extrems de la franja, s’anul·laran els seus suports.
Els suports continus amb prolongació d’armadura a d’altres crugies, s’estintolaran prèviament les zones
dels forjats contigus, tallant els extrems de la franja a enderrocar a feixos interiors del suport continu.
LLOSES ARMADES EN DUES DIRECCIONS
Es tallaran en requadres sense incloure les franges que uneixen els àbacs o capitells, començant pel centre
i seguint en espirat. S’hauran estintolat els centres dels requadres contigus prèviament, posteriorment es
tallaran les franges del forjats que uneixen els àbacs i finalment aquests s’enderrocaran.

6.2.8

Demolició de parets

S’enderrocaran prèviament els elements que es recolzen en les parets tals com cavalls, voltes, forjats, corretges,
encadenats, cadenes armades, etc.
Els carregadors i arcs en buit, no es traurà fins haver alleugerat la càrrega que damunt d’ells graviti, en els arcs
s’equilibraran els esforços laterals i es calçaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc i a mesura que avanci
l’enderroc de la paret, s’aniran traient les cadenes i els ampits.
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Els xapats podran desmuntar-se prèviament de totes les plantes, que aquesta operació no afecti l’estabilitat de la
paret.

6.2.9

Demolició de voltes

S’estintolaran les voltes i es contrarestaran prèviament els impulsos, es suprimirà el material de replè i no es
tallaran els tirants fins haver-los enderrocat totalment. Les voltes de canó es tallaran en franges transversals
paral·leles, enderrocant-se la clau en primer lloc i continuant-se fins els suports.

6.2.10 Demolició de bigues
S’enderrocaran prèviament tots els elements de la planta superior, parets, pilars i forjats, quedant lliure de
càrregues. Es suspendrà prèviament la part de biga que vagi a alçar-se, tallant o desmuntant seguidament els seus
extrems. No es deixaran bigues fora d’aquestes, en voladís sense estintolar.

6.2.11 Demolició de pilars
S’enderrocaran prèviament tots els elements que escometin superiorment els pilars com bigues o forjats amb
àbacs. Es suspendrà o tibarà el suport i posteriorment es tallarà o desmuntarà inferiorment, no permetent-se
abocar-los damunt els forjats.
Quan sigui de formigó armat, es permetrà batre la peça, sols quan s’hagi tallat les armadures longitudinals de la
seva prat inferior, menys els d’una cara que faran de xarnera i es tallaran una vegada abatuda.
Les parets de formigó armat s’enderrocaran igual que els pilars.

6.2.12 Maquinària
Els compressors, martells pneumàtics o similars, s‘utilitzaran prèvia consulta amb la Direcció Tècnica. El bufador
s’utilitzarà tenint en compte les normes relatives al seu ús.
La utilització de maces es restringirà quan les vibracions produïdes pels cops donats amb elles, posin en perill
l’estabilitat de l’obra. En la utilització de grues, les càrregues es començaran a elevar lentament a la fi d’observar si
es produeixen anomalies, en tal cas, s’esmenarà després d’haver baixat altre cop la càrrega al seu lloc inicial. No es
baixaran les càrregues només amb el control del fre.

6.3

DEMOLICIÓ PER IMPULS

La utilització de màquines es justifica al augmentar aquestes el rendiment i disminuir els riscos de caiguda des de
gran alçàries, reduint-se a la vegada el temps i el nombre dels que s’exposen al perill.

6.3.1

Parets

L’alçària d’un edifici o part del mateix a enderrocar, no serà més gran de 2/3 parts de l’altura que pot aconseguir la
màquina. D’aquesta manera el conductor de la màquina mai no podrà ser aconseguit pels materials en la seva
caiguda. Tot element a arrossegar es limitarà tant en longitud com en altura, de tal manera que la resistència que
oposi, sempre sigui inferior a la capacitat d’impuls de la màquina que s’utilitza. No s’empenyerà contra elements no
enderrocats prèviament d’acer ni de formigó armat. S’empenyerà en el quart superior de l’altura dels elements
verticals, i sempre per damunt del seu centre de gravetat.
Quan existeixin plans inclinats, com faldons de cobertes que puguin relliscar damunt la màquina, hauran
d’enderrocar-se prèviament. Es prendran totes les precaucions en els treballs d’efectuar rases en les parets i de
lligar cables a les mateixes.

6.3.2

Cables

Els cables a utilitzar estaran lliures de nusos, parts aixafades i variacions irregulars dels diàmetres i no es
presentaran entroncaments ni doblecs. Els cables no s’exposaran mai al contacte amb arestes vives i angles rectes,
verificant-se sempre abans i després de la seva utilització. En col·locar els manegots, les abraçadores es col·locaran
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damunt el fil mort i les plaques d’ajust damunt el fil tibant, amb el que s’evitarà comprimir sota l’abraçadora la part
del cable sotmesa a tensió de treball.

6.3.3

Maquinària

La maquinària treballarà sempre damunt de terra consistent i els fronts d’atac no destorbaran la màquina, de tal
manera que aquesta pugui girar sempre 360º. Es deixarà aïllat el lloc de treball de la màquina. Les grues no
s’utilitzaran per a realitzar esforços horitzontals oblics.

6.4
6.4.1

ELEMENTS SINGULARS
Xemeneies, sitges, dipòsits...

Es muntaran bastides exteriors o interiors per a realitzar el treball. S’enderrocaran progressivament per capes o
elements de dalt a baix. La bastida no es lligarà als elements que pugin ésser arrastrats durant la demolició i per
tant, els operaris que hi treballen.
No s’amuntegaran runes a dins, o a la base d’aquests elements i per tant es realitzarà una obertura a la part baixa i
es mantindrà neta.

6.4.2

Encavallades

Es desmuntaran si la seva mida ho permet, aixecant-los amb grua, sospesant-los sobre del centre de gravetat i
separant-los dels suports.
Es poden desmuntar “in situ” començant per les zones superiors, les parts de compressió i acabant pel tirant
inferior, prèviament es desmuntarà inferiorment, tenint especial cura amb les empentes laterals o girs sobre si
mateixa.

6.5

RUNES

S’evitarà la formació de pols, regant lleugerament les runes. L’espai de caiguda de runes estarà acotat i vigilat. No
s’acumularan runes amb pes superior a 100 Kg/m² damunt forjats encara que estiguin en bon estat.
Per a l’evacuació de runes, es podran utilitzar les següents tècniques:
Per buits en forjats: coincidents en vertical amb l’ample d’un entrebigat i longitud de 1 a 15 m. distribuïts
de tal manera que permetin una evacuació ràpida. Les runes seran de mida manejable per una persona.
Mitjançant grua: es disposarà d’un espai per a la seva instal·lació o zona per a descàrrega de la runa.
Mitjançant canals de descàrrega: el canal anirà exteriorment en façanes que donin a la via pública, no sent
la seva secció útil superior a 50x50 cm La seva embocadura superior estarà protegida contra caigudes
accidentals i el tram inferior s’inclinarà de manera que redueixi la velocitat de sortida del material.
Per llançament lliure: sols es farà des d’una alçada màxima de dues plantes.

6.6
6.6.1

PROCÉS DE CÀRREGA
Transport interior

És el transport interior a la demolició i durant la mateixa, es realitza mitjançant equips lleugers i mitjans.
Depèn del tipus d’elements per transportar en quant a la mida, pes, fragilitat, perill de maneig i aprofitament.

6.6.2

Acopi interior

L’emmagatzematge és l’acumulació de materials procedents de l’enderrocament en una zona determinada, aquest
emmagatzematge es pot produir per la caiguda directa de material o en el procés de transport.
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L’apilonament és similar, es diferència per realitzar-se a una major altura i amb una col·locació més acurada.

6.6.3

Càrrega

La càrrega dels productes resultants de la demolició sobre els medis de transport a l’abocador, dependrà del tipus
d’aquells, (materials, mida, situació dins l’obra, possible reciclatge, ...) i es realitzaran amb els medis adients a cada
cas.
Directament al camió.
Primer a la tolva i després al camió.
Amb cinta transportador a camió.
Càrrega manual.
Amb grua.

6.7

MESURES DE SEGURETAT

La demolició s’efectuarà al mateix nivell, prohibint-se terminantment el treball del personal a diferents alçades o en
les proximitats d’elements que s’enderroquin o bolquin.
En tot moment i en tota la zona de treball, es preveurà sempre una sortida ràpida, per si es presentés una
contingència o algun risc imminent que pogués posar en perill el personal de l’obra.
A cada zona de treball es destinarà el nombre just i necessari de personal per a evitar aglomeracions que poguessin
crear desordre i perills innecessaris.
Es tancaran tots els buits que es considerin perillosos, com els buits de finestres, d’escales, de balcons, etc. i es
disposaran passarel·les entre biguetes o nervis de forjat, als que s’hagi tret l’entrebigat, per així evitar les caigudes
durant la circulació del personal en la zona de treball.
Donat que es seguirà un mètode lògic d’enderroc, com és, primer l’enderroc de les parets i després els forjats de
cada pis, aquests constituiran de per si, protecció suficient, ja que l’alçada lliure de caiguda es redueix solament a la
d’un pis. Amb tot, quan aquesta altura sigui superior a 3m. s’utilitzaran cinturons de seguretat, ancorats a punts
fixos o en el seu lloc es disposaran bastides.
Es procurarà que els materials d’enderroc mai no ofereixin parts perilloses que puguin produir tall, esqueixaments i
d’altres accidents. Els elements que puguin produir talls o lesions, com vidre, aparells sanitaris, etc. es desmuntaran
sense trossejar.
Les bastides s’utilitzaran amb la triple funció de protecció del personal de l’obra, de circulació i protecció de
vianants, públic en general i cotxes.
Les bastides estaran provistes d’ampits i entornpeus en el costat del buit.
S’establirà un rigorós control per l’estacionament de cotxes i el trànsit de persones en les zones i hores de treball.
S’han complir en tot moment les mesures de seguretat, com verificar l’estabilitat i resistència dels elements sobre
els que es circula, reforçant en cas necessari, col·locant taulers, xapes o altres elements i amb tancats senyalitzadors
i protectors.
No es llançarà cap element lliurement des d’una altura superior a dues plantes o a 7 m. i en tot cas es tindrà
especial cura a no ésser enganxat per l’element punxant de l’element que es llença, podent ésser arrossegat per ell.
El transport interior no implicarà percussions i vibracions damunt elements estructurals degut a forces dinàmiques
de transport o empenyiment.
L’emmagatzematge i apilonament, així com la descàrrega uniforme i progressiva de l’edificació.
El transport interior s’utilitza en gran mesura en demolicions parcials o en situació de llunyania de la càrrega del
punt de demolició en enderrocs totals.
S’ha de mantenir i tenir molt de compte del lloc d’emmagatzematge per la resistència de l’element portant que el
suporta, en cap cas s’apilonarà contra elements verticals com murs, suports, envans.
La càrrega en elements horitzontals serà variable en funció de l’ús que tenia, en qualsevol cas en consultarà el
tècnic competent, i com a mesura de seguretat i si no hi ha res en contra, en vivendes no es carregarà més de 300
Kg/m². No s’utilitzaran per a emmagatzematge i apilonament les escales, bastides, voladissos, ni els elements de
protecció, com viseres.
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La descàrrega dels elements que suporten l’emmagatzematge es farà progressivament i uniformament, de forma
simètrica, en cas d’estructures hiperestàtiques de manera que impliquin menor fletxes.
No s’emmagatzemaran elements combustibles ni tòxics, seran eliminats un cop desmuntats o enderrocats.
L’edificació on es produeix l’enderroc és en qualsevol cas, d’una o altre forma perjudicada. Aquest perjudici és
causat per la modificació de l’estat d’equilibri.
La descàrrega i l’eliminació de parets s’ha de realitzar sense perjudicar directament per trencament a les parts a
conservar.
Al modificar l’estat de càrregues, es modifica el funcionament estructural pel que estava calculat. Es tindrà això en
compte de tal manera que es desmunti si fora necessari o existís dubte de l’estabilitat.
La descàrrega de l’edificació es farà generalment de forma simètrica. L’efecte produït per la percussió d’elements
pot ésser de fissuració de les parts resistents i per tant de disminució funcional i estructural.
Es tindrà especial cura en no deixar sense arriostrar o desmuntar envans o murs solts, com parets mitgeres o
façanes que abans formaven part d’un conjunt. Es comprovarà la verticalitat dels murs i suports a mantenir.
En sòls on la modificació pugui afectar els fonaments pròxims per variacions de càrregues o modificació de la
humitat i contingut d’aigua del terreny.
El dany produït pel foc en estructures és difícil d’apreciar, essent de greu perill al modificar-se les característiques
resistents dels elements estructurals.
Es cuidarà molt especialment la vegetació, la conservació del existent, com són els arbres grans, així com en la
modificació de la configuració de jardins formats per arbres i arbusts, s’evitarà el tall de plantes sense permís exprés
de l’organisme competent.
S’evitarà la contaminació ambiental de l’aire per cremar indiscriminadament materials combustibles de procedència
petroquímica com plàstics, gomes, etc.
Es cuidarà no emetre mitjançant maquinària o manejament de materials, sorolls que excedeixin dels permesos.
No es llançaran en cap cas productes, sòlids, líquids o gasosos, que continguin a la seva composició elements
combustibles o tòxics, al subsòl per contaminació d’aigües subterrànies o simplement quedar acumulat i poder
contaminar més tard. La pols produïda durant l’enderroc, transport o càrrega, s’eliminarà mitjançant reg amb aigua.
S’estudiarà prèviament a l’enderroc les conseqüències urbanístiques i l’impacte a l’entorn per la desaparició de
l’edificació i la nova configuració de la solució a adoptar.

6.8

PROTECCIONS GENERALS

Senyalització exterior delimitant els accessos i indicant les zones prohibides pel personal aliè a l’obra, les senyals
seran ben visibles i fàcilment intel·ligibles, estant en llocs adequats, quan existeixi dificultat per manca de
lluminositat per la seva lectura, es posaran senyals lluminoses.
S’indicaran clarament les zones d’accés, amb cartells indicadors amb els requisits per a poder entrar a l’obra.
No es permetrà el pas a les obres a persones alienes a les mateixes, per accedir-hi s’obligarà a complir les mesures
de seguretat i protecció requerides, s’avisarà al personal per a que cessin els treballs fins que les persones estiguin
fora de perill.
Es delimitarà la zona de treball amb tancats, bastides amb protecció o elements que impedeixin el pas, així com
elements que impedeixin la caiguda d’objectes a l’exterior.
Les indicacions lluminoses disposaran d’elements de protecció que impedeixin l’electrocució per descàrrega
elèctrica, ja sigui utilitzant tensions màximes de 24 v. o per tenir proteccions a terres i a algun interruptor diferencial
d’alta sensibilitat.
La il·luminació serà adequada, tant a l’exterior com a l’interior quan es realitzin treballs nocturns o diürns a zones
fosques.
Les bastides seran tubulars, homologades i muntades sota l’observança de les disposicions tècniques
corresponents. Quan es col·loquen taulons com a plataformes de treball, seran de 5 cm de gruix com a mínim i amb
una amplada de 60 cm. o 3 taulons que estaran al mateix nivell. Si hi hagués circulació de persones inferiorment, es
col·locarà una visera protectora amb una inclinació cap a l’edifici, la bastida ha d’estar ben aplomada i amb
subjeccions a la façana, quedant separat del parament com a màxim 30 cm, tindrà arriostrament per diagonals
mitjançant tubs (tisores).

b45aparelladors.com

27
27 de 90

PROJECTE D’ENDERROC D’HABITATGE ADOSSAT I ADEQUACIONS POSTERIORS

PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA

Quan existeixi perill de despreniment a l’exterior de les parts de l’edificació i les proteccions no fossin suficients, es
procedirà a tallar el trànsit de vehicles i persones.
S’estudiaran els edificis col·lindants en quant a les proteccions a col·locar als patis, coberts, parets mitgeres i
façanes.
L’accés de vehicles pesats per les voreres pot trencar les conduccions de serveis de tot tipus, pel que es protegiran
amb xapes d’acer, taulons, terra, etc.
La pols produïda durant l’execució de l’enderroc i durant la càrrega, ha d’ésser eliminada al màxim mitjançant el reg
amb aigua, de tal manera que han d’estar contínuament regades les zones on es produeix la runa i on s’acumula,
que al quedar amb una elevada quantitat d’humitat no produirà pols en la càrrega. S’ha d’anar amb compte al
regar, l’excessiva acumulació d’aigua pot produir humitats a les finques col·lindants o modificacions al sòl per canvi
d’humitat.
La pols és un dels elements més contaminant que es produeixen a l’enderroc, amb efectes molt nocius a la salut del
treballador, produint malalties de tipus al·lèrgic i respiratori (silicosi). Quan a la zona de treball es produeixi en excés
i no sigui possible la seva total eliminació, s’utilitzaran màscares.
El ciment com a pols que és, s’absorbeix per inhalació produint reaccions de tipus al·lèrgic, inflamacions de la pell,
conjuntivitis.
Quan el ciment és a una sitja, es procedeix a la neteja de la mateixa passant l’aire, això produeix un augment de
càrrega estàtica degut a la suma de càrregues per partícula de pols de ciment, de tal manera que en un moment de
gran càrrega estàtica es pot provocar una explosió, amb el conseqüent perill pels treballadors.
Per prevenir aquests tipus d’accident es realitzaran anàlisis de l’aire interior a la sitja per veure la càrrega elèctrica,
determinant la perillositat, és obligatori de qualsevol manera la posta a terra de les sitges.
En llocs d’escassa ventilació i on es produeix monòxid de carboni pels motors de combustió, com és el cas de
soterranis o llocs tancats, amb compressor, dumpers o màquina, es produeix una acumulació perillosa de gas, amb
el conseqüent enverinament a la sang produint asfíxia, en aquest cas es pot agreujar amb l’absorció de plom
procedent de la combustió d’hidrocarburs (gasoil-gasolina).
Protecció de les radiacions procedents d’equips de soldatge per arc elèctric o autogen, mitjançant ulleres o pantalla,
així com amb davantal de cuir i guants.
El soroll causat per l’ús d’eines i maquinàries en el procés de demolició i càrrega, es produeix de forma instantània
per percussió i de manera uniforme per rotació o percussió continuada, els elements que fan un soroll més gros són
els martells trencadors, compressors, motoserres i maquinària en general.
El límit permissible d’intensitat sonora que no danya l’oïda és de 75 decibels, hi s’ha de tenir en compte que el dany
és major quan hi ha discontinuïtat i forta intensitat que quan hi ha continuïtat i menor intensitat. L’oïda s’adapta al
nivell sonor en que es roba quan aquest és uniforme.
Els efectes que provoca a l’organisme són de tipus reflex i passatger (brunziment d’oïdes, atordiment, fatiga, etc.),
posteriorment trastorns psíquics, atordiment, cefalees, neuràlgies, vertígens i irritabilitat, amb alteracions de la
conducte. També pot produir sordes irreversible.
La forma de minorar el soroll o d’eliminar-lo, és disminuir la seva intensitat on es produeix amb equips adequats
insonoritzats i protegint-se el treballador amb cascs protectors. Es tindrà especial cura en les zones properes a
hotels, hospitals, vivendes, col·legis .....
Les vibracions produïdes en el maneig de determinades eines o vehicles, així com moviments bruscs verticals i
laterals, provoquen lesions corporals fonamentalment a la columna vertebral i a l’aparell digestiu.
La protecció és mitjançant cinturons de protecció especials de gran altura, per a comprimir i subjectar el cos.
Treball simultani a nivells diferents i superposats han prohibir-se si no s’han pres les mesures adequades de
protecció que evitin la caiguda d’objectes llançats des del nivell superior. Les proteccions seran viseres, lones,
malles o xapes.
L’incendi provocat en la demolició és un risc a tenir en compte i a preveure. Per a extingir-lo en cas de que sorgeixi,
el foc es propaga amb facilitat i pels llocs més espaiosos i amb combustibles, s’ha d’evitar fer foc a la vora de
materials combustibles com estructures de fusta i altres. Si es fa foc per cremar taulons, aquest s’apagarà una hora
abans d’acabar la jornada de treball, es tindrà una mànega propera al foc i en cas de no haver-hi aigua es disposarà
d’extintors.
Es prendrà cura especial en mentir protegits i localitzats els punts de desguàs, de les finques com els embornals,
claveguerams, etc. De manera que en cas necessari puguin complir la seva funció.
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ACTUACIONS FINALS
Excavació de rases i pous

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram,
l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a
fonaments o drenatges.
Components
Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació.
Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc.
Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc.
Execució
Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els
plànols de detall i les ordres de la D. F.
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny.
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació.
Amidament i Abonament
3
m realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els
materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la
construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es
necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i
arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions
saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. La D.
F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però
els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis
existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans
manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones
condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol
altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per
aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les
definides en el projecte, segons instruccions de la D. F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu.

6.9.2

Fonaments

Elements de formigó en massa o armat de desenvolupament lineal rectangular com a fonamentació de murs o
pilars verticals de càrrega, tancament o trava, centrats o de mitgera, pertanyents a estructures d’edificació, sobre
terres homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. Les sabates contínues són els fonaments d'aquells
elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat
de les sabates contínues esta fixat en el D.T. segons CTE DB SE-C, punt 4.1.2.
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.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó
i llots
Execució
Condicions prèvies
Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny
on es va a actuar. Informe geotècnic del terreny segons CTE DB SE-C, punt 3.
Les juntes de l'estructura no es perllongaran en la fonamentació, sent, per tant, la sabata contínua en tota la rasa.
En murs amb buits de passada o perforacions les dimensions de les quals siguin menors que els valors límit estables,
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la sabata serà passant, en cas contrari s'interromprà com si es tractés de dos murs independents. Les sabates es
perllongaran una dimensió igual al seu vol, en els extrems lliures dels murs.
Fases d’execució
El plànol de suport de les sabates quedarà encastat en el ferm triat un mínim de 10 cm. La profunditat del ferm serà
tal, que el terreny subjacent no quedi sotmès a eventuals alteracions degudes als agents climatològics, com
vessaments i gelades.
Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa
dosificació, de 5 a10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de
l'excavació existeixin irregularitats.
Col·locació de les armadures i formigonat. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es
donaran suport sobre tacs de morter ric que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques
que després del formigonat quedin en contacte amb la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les
armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior de 35 cm, si són de formigó en massa, ni de 25
cm, si són de formigó armat. L'armadura d’espera a la cara superior, inferior i laterals no distarà més de 30 cm. Les
distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat inferior i de
50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la
part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons.
Posada a terra. El formigó s’abocarà mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota
de la sabata. En sabates contínues poden realitzar-se juntes, en general en punts allunyats de zones rígides i murs
de cantonada, disposant-les en punts situats en els terços de la distància entre pilars. No es formigonarà quan el
fons de l'excavació estigui inundat o gelat.
Control i acceptació
L’unitat i freqüència d’inspecció serà dos vegades per cada 1000m² de planta.
Replanteig d’eixos. Cotes entre eixos de rases. Dimensions en planta de les rases.
Col·locació de les armadures. Separació de l’armadura inferior del fons (tac de morter, 5cm).
Amidament i abonament
ml executat, incloent en el preu tant el treball de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra
utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i
retirada.
Kg d'acer muntat en sabates contínues. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent tall, col·locació i despunts.
m3 de formigó en massa o per a armar en sabates contínues. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de
resistència o dosificació especificats.
m3 de formigó armat en sabates contínues. Formigó de resistència o dosificació especificats, amb una quantia mitja
del tipus d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del
formigó.
m² de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o
dossatge especificats, posat en obra.

6.9.3

Escales i rampes

Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons.
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat.
Components
Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T.
Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i mecàniques indicades a la D.T.
Execució
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la
normativa vigent. Les rampes per a minusvàlids, compliran la normativa vigent. S'especificaran les característiques
estructurals i d'acabats d'aquells elements que configuren les rampes i escales.
Amidament i abonament
m3 totalment acabats d’escales i rampes, a nivell estructural, incloent en el preu tots els materials, accessoris i
treballs necessaris per a la seva construcció.
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Parets de ceràmica

Paret de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions.
Components
Maons, morter i revestiment.
Característiques tècniques mínimes
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les
obres de construcció, RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100
Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm².
En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a
un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20.
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la
Recepció de Calç RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans,
contingut de fins, granulometria i contingut de matèria orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix,
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complirà les
exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per a la
recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra
amb la designació corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les
proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a
morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir
per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dins dels mínims
establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que fa referència
a parts en volum dels seus components.
Revestiment. Serà arrebossat de morter, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de Condicions
corresponent.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment,
Aigua, Calç, Àrids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà
simplificar la recepció, comprovant únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en
Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El
mateix es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unió Europea, amb
especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel
segell INCE.
Execució
Condicions prèvies
Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es
replantejarà i es col·locaran mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons
s'humitejaran en el moment de la seva col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant
l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament la part de l’obra executada en les 48
hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es suspendrà
protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, es travaran i
s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C.
Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades.
S'ha de treballar sense pluges si la paret és exterior.
Fases d’execució
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.
Construcció de parets. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en
diferents èpoques, en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres
fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el
forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm que s'emplenarà transcorregudes un mínim
de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es farà
de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits
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superiors a 100 cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol
altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest
espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver
fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les
parts afectades.
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i
horitzontalitat de les filades: ± 5 mm/2 m.
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva
altura.
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser
horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra
condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals
han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de
portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element
estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material
plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica
recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter.
Control i acceptació
Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs
en cada un dels capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà.
Amidament i abonament
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part
proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits
superiors a 1m².

6.9.5

Arrebossats

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats
amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents
tipus d’acabat. S'han considerat els tipus següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les
superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat
sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense
revestir, executat amb mestres.
Components
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat.
Característiques tècniques mínimes
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per
a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria,
apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de
roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El
contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà superior a un 5%, i si es
presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les
aigües potables i les tradicionalment emprades.
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a
la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silicis i calcaris de
granulometria especialment compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra.
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o
alumini lacat o anoditzat.
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes,
Ciment, Aigua, Calç i Àrids.
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Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en
les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip
arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps
plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant
l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als
paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de
portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base
per a evitar eflorescències.
Fases d’execució
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar
llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja
final.
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres
amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix
morter als paraments, voltants obertures i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150
cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final.
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents
especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm.
Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter
projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador
de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a
aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat
desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de
dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida,
s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix
total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques.
S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es
dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les
acumulacions. La superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà
inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica,
que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats
segons fabricant. Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters
s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és
necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un conglomerant
hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calcaris (70%) i additius (4%). Cal seguir les
especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat,
del monocapa a executar. Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats.
Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per
al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter M-80 . En cas de col·locar reforços de
malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat
d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb
acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals
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de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una
malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb
plana dentada.
Toleràncies d’execució. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm;
Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell
(parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta.
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del
morter.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha
d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Amidament i abonament
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments
verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%.
Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als
forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

6.9.6

Pintats

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i
instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com
element decoratiu o protector.
Components
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra.
Característiques tècniques mínimes
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a
galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment,
etc...
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el
cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de
dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica,
pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminoses, intumescents i
ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines
sintètiques, etc...).
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: Pintura.
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi
a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la
seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà
anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant
l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se
suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones
pròximes als paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o deixin
partícules en suspensió.
Estaran col·locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I es protegiran abans
d’iniciar el pintat.
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Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i l'alcalinitat amb
tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les
taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura
ciment, s'humitejarà totalment el suport.
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es
substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut
d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos
i s'escataran les superfícies.
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat
d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que
desgreixi a fons de la superfície.
Fases d’execució
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment
i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació
dels porus del maó o ciment i dues mans d'acabat.
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà d’emprimació segelladora i dues
mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48
hores.
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que
el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de
superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran
dues mans d'acabat.
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat,
segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o
eflorescències. Ferro i acer: neteja de brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i
desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació segelladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de
mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...
Amidament i abonament
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de
fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final.

6.9.7

Portes metàl·liques

Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica.
Porta metàl·lica col·locada.
Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats o trapa metàl·lica
practicable.
Característiques tècniques
Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els
requeriments reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE.
En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimació anticorrosiva.
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Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb
maclatges rígids, formant angles rectes.
Execució
Condicions prèvies
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui
subjecte. S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes
durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.
Fases d’execució
Replanteig.
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts;
Muntatge de les fulles mòbils
Eliminació dels rigiditzadors.
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts.
Neteja de tots els elements
Control i acceptació
Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. Distància entre
ancoratges galvanitzats: <= 60 cm. Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm. Franquícia entre la
fulla i el bastiment: <= 0,2 cm El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La porta, un cop incorporada
a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma
UNE 85103. Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm. Toleràncies d'execució:- Replanteig: ± 10
mm. Nivell previst: ± 5 mm. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 2 mm/m
Amidament i Abonament
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

6.10 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
Serà d’aplicació en aquesta obra el que disposa la legislació vigent aplicable matèria de Prevenció de Riscos
Laborals.
Tot el personal que treballi directa o indirectament en l’obra, haurà d’estar assegurat segons les normes vigents de
la Seguretat Social.
A més de totes les facultats que corresponen a l’Arquitecte Tècnic director, expressades en els articles d’aquest Ple,
en missió específica seva, la Direcció i vigilància dels treballs que en les obres es realitzin per si mateix o per mitjà
dels representats tècnics i tot amb autoritat tècnica legal, completa i indiscutible, fins i tot sobre tot el previst
específicament en el Plec de Condicions de l’Edificació sobre les persones i coses situades a l’obra i en relació amb
els treballs que per la construcció de les obres o els seus annexes es portin a terme, podent i per causa justificada,
recusar al Contractista, si es considera que adoptar aquesta resolució és útil i necessari per la deguda marxa de les
obres.
Com a base fonamental, s’estableix el principi de que el Contractista percebrà l’import de tots els treballs executats,
sempre que aquests s’hagin realitzat d’acord amb el projecte i les condicions generals i particulars que regeixen a la
construcció de l’edifici i obra annexa contractada.
El contractista, abans del començament de l’obra, demanarà a l’Arquitecte Tècnic la presentació d’un document
d’estudi i anàlisi de Projecte d’Execució, referent a les seves funcions professionals en l’execució de l’obra, i
comprensiu en els aspectes referents a organització, seguretat, control i economia de les obres. El contractista
queda obligat a conèixer i complir les previsions assenyalades en aquest document.
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ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc
versió 5.0

Tipus d'obra:
Situació:
Promotor:
Arquitecta tècnica:
Data:

ENDERROC HABITATGE UNIFAMILIAR
PASSATGE DE L'ESGLÈSIA Nº5 - L'ESCALA
AJUNTAMENT DE L'ESCALA
MERCÈ BOADA I VALLS
MARÇ 2019
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APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA
1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS
2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA
2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC EDIFICI D’HABITATGES D’OBRA DE FÀBRICA
RESUM
3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS
3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA
3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA
4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS
6. PRESSUPOST

Nota:
L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc i
s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)
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1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
Si
1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix
emplaçament?
2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé
generar residus?
3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades
en el Plec de Prescripcions Tècniques.
6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de
regates durant la fase d’instal·lacions?
7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?
8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
- solucions de parquet flotant front l’encolat
- solucions de façanes industrialitzades
- solucions d’estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus
9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?
10 ... (Altres bones pràctiques)

No
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
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2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS ENDERROC EDIFICI D’HABITATGES D’OBRA DE FÀBRICA
m2 construïts:
Materials

170101 (formigó)
170102 (maons) i 170103 (teules i
materials ceràmics)
170802 (materials de construcció
realitzats amb guix diferents dels
especificats en el codi 170801* )
170407 (metalls barrejats)
170201 (fusta)
170202 (vidre)
170203 (plàstic)
170904 (residus barrejats de
construcció i d’enderroc diferents
dels especificats en els codis
1709001, 170902 i 170903*)

Tipologia²

281,1
Volum Real
coeficient
m3 residu

Volum Aparent
coeficient
m3 residu

m3 residu/
m2 construït

m3 residu/
m2 construït

Pes
coeficient

T residu

T/m2 construït

Inert

0,0365

10,260

0,0620

17,428

0,0840

23,612

Inert

0,3010

84,611

0,5120

143,923

0,5420

152,356

No Especial

0,0480

13,493

0,0820

23,050

0,0520

14,617

No Especial
No Especial
Inert
No Especial

0,0005
0,0390
0,0002
0,0002

0,141
10,963
0,056
0,056

0,0009
0,0663
0,0004
0,0004

0,253
18,637
0,112
0,112

0,0040
0,0230
0,0006
0,0004

1,124
6,465
0,169
0,112

No Especial
(3)

0,0046

1,293

0,0080

2,249

0,0040

1,124

² Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
³ Excepte quan es tracti d'un residu admès en dipòsits de terres i runes
* Els quals contenen substancies perilloses

TOTAL PER TIPOLOGIES
Inert-formigó (170101)
Inert-ceràmica (170103)
Inert-vidre(170202)
NE-barreja (170904)
NE-guix (170802)
NE-metall (170407)
NE-fusta (170201)
NE-plàstic (170203)
Especial (150110)
TOTAL

m3 residu
17,428
143,923
0,112
2,249
23,050
0,253
18,637
0,112
0,000
205,764

T residu
23,612
152,356
0,169
1,124
14,617
1,124
6,465
0,112
0,000
199,579
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ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS ENDERROC EDIFICI D’HABITATGES D’OBRA DE FÀBRICA

codi CER
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades)
AMIANT 5
- Flocatge amb amiant d’estructures metàl·liques
- Proteccions individuals en l’eliminació d’amiant (filtres, granotes, caretes, etc.)
- Calorifugat de canonades amb amiant
- Plaques de fibrociment amb amiant
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant
- Dipòsits de fibrociment amb amiant
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant
- Plaques de cel ras que contenen amiant
- Paviments vinílics que contenen amiant
TOTAL AMIANT
RESIDUS D’EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
- Equips d’aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Fusta tractada amb substàncies perilloses
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents,
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.).
- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen
substàncies perilloses

S’ha
detectat?
Sí
No

170503*

X

170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*
170605*

X
X
X
X
X
X
X
X
X

160211*

X

200121*

X

170204*

X

(el codi CER
dependrà del
tipus de residu)

X

170902*

X

170903*

X

Quantitat
m3

T

0,000

0,000

0,000

0,000

X
TOTAL RESIDUS ESPECIALS

150110*

(5) Els productes de l’amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d’aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).
Les fibres d’amiant s’introdueixen en l’organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d’amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió
a l’aire.
En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l’autoritat laboral competent i complir
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

43 de 90

Pàgina 5

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Material
Inert-formigó
Inert-ceràmica
Inert-Petris
Inert-vidre
Inert-terres

Codi CER
170101
170103
170107
170202
170504
TOTAL Inerts

Obra Nova
Volum (m3)
Pes (T)
0,000
0,000
0,000
0,000

Enderroc
Volum (m3)
Pes (T)
17,428
23,612
143,923
152,356
0,000
0,000
0,112
0,169
0,000
0,000
161,463
176,137

0,000
0,000

0,000
0,000

23,442

0,000

0,000

205,764

199,579

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

205,764

199,579

0,000

0,000

0,000

0,000

170904
170802
170407
170201
170203
150101
TOTAL No Especials

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

2,249
23,050
0,253
18,637
0,112

1,124
14,617
1,124
6,465
0,112

44,301

TOTAL Inerts + No Especials

0,000

0,000

150110
TOTAL Especials

0,000
0,000

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

0,000

NE-barreja
NE-guix
NE-metalls barrejats
NE-fusta
NE-plàstic
NE-cartró

Especial

Material
Inert-formigó
Inert-ceràmica
Inert-petris
Inert-vidre
Inert-terres

Totals
Volum (m3)
Pes (T)
170101
17,428
23,612
170103
143,923
152,356
170107
0,000
0,000
170202
0,112
0,169
170504
0,000
0,000
TOTAL Inerts
161,463
176,137
Codi CER

170904
170802
170407
170201
170203
150101
TOTAL No Especials

2,249
23,050
0,253
18,637
0,112
0,000
44,301

1,124
14,617
1,124
6,465
0,112
0,000
23,442

TOTAL Inerts + No Especials

205,764

199,579

150110
TOTAL Especials

0,000
0,000

0,000
0,000

Total Inerts + No Especials + Especials

205,764

199,579

NE-barreja
NE-guix
NE-metalls barrejats
NE-fusta
NE-plàstic
NE-cartró

Especials

Excavació
Volum (m3)
Pes (T)
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3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

1

Separació segons
tipologia de residu

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra
superi les següents quantitats indicades a continuació.

Formigó
Maons, teules, ceràmics
Metall
Fusta
Vidre
Plàstic
Paper i cartró
Especials

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

Quantitat límit (T)
80,0
40,0
2,0
1,0
1,0
0,5
0,5

Residu totals (T)
23,612
152,356
1,124
6,465
0,169
0,112
0,000

Cal separar
No
Si
No
Si
No
No
No

zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de
residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra,
per tal d’evitar vessaments accidentals
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials
contenidor per Inerts barrejats
contenidor per Inerts Formigó
contenidor per Inerts Ceràmica
contenidor per altres inerts
contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
contenidor per metall
contenidor per fusta
contenidor per plàstic
contenidor per paper i cartró
contenidor per
contenidor per
contenidor per la resta de residus No Especials barrejats
contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.
2

Reciclatge de residus
Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el
petris inerts
mateix emplaçament.
a la pròpia obra o a una Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:
altra d'autoritzada
residus reciclats
residus totals
procedents d'obra nova
m3
T
m3
i/o enderroc
Inert-formigó
17,428
Inert-ceràmica
143,923
Inert-petris
0,000
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà,
m3
T
Àrid matxucat

Reciclatge de terres i
graves a la pròpia obra
o a una altra
d'autoritzada procedents
d'excavació i/o enderroc
de vials

Grava i sorra compacta
Grava i sorra solta
Argiles
Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè

TOTAL TERRES
3

residus totals
m3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

residus reciclats
m3

0,000

T

0,000

Senyalització dels
contenidors
Inerts

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació
selectiva prevista.
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

No Especials barrejats

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.
Fusta
Ferralla
Paper i cartro
Plàstic

Especials

Cables elèctrics

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons
o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.
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3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

4 Destí dels residus segons
tipologia
Inerts

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els residus
de la construcció:
Quantitat estimada
m3

Gestor
Tones

Codi

Observacions
Nom

Reciclatge
Planta de transferència
Planta de selecció
Diposit
Residus No Especials

161,463

176,137 E-1667.16

Quantitat estimada
m3

DIPOSIT DE RUNA TERRA NEGRA, SL

Gestor
Tones

Codi

PARATGE PAIRADES
17137 VILADAMAT
Observacions

Nom

Reciclatge:

Reciclatge NE-metalls
Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic
Reciclatge NE-cartó
Reciclatge NE-barreja

Reciclatge NE-guix
Planta de transferència

Planta de selecció
Dipòsit
Residus Especials

44,301

23,442 E-1667.16

Quantitat estimada
m3

DIPOSIT DE RUNA TERRA NEGRA, SL

Gestor
Tones

Codi

PARATGE PAIRADES
17137 VILADAMAT
Observacions

Nom

Instal·lació de gestió
de residus especials
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del 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.
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, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la
Propietat, per la seva acceptació.
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5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

núm. d'unitats
Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

.........................

23

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall
Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

48 de 90

Pàgina 10

6.- PRESSUPOST

Unitat
Recollida i transport de runes a l'abocador controlat amb contenidor
metàl·lic de 9 m³, s'inclou part proporcional de taxa de l'abocador. ut

Quantitat
23,00

Preu

Total

163,00

3.749,00

3.749,00

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit =
Total Residus =
Total dipòsit (*) =

11,00 €/T
199,579 T
2.195,37 €

(*) Juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.

MARÇ 2019
Firmado digitalmente por BOADA
VALLS MARIA MERCE - 40318509S
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=40318509S,
sn=BOADA VALLS,
givenName=MARIA MERCE,
cn=BOADA VALLS MARIA MERCE 40318509S
Fecha: 2019.03.21 09:11:01 +01'00'

MERCÈ BOADA I VALLS
Arquitecta tècnica
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
7

7.1

DADES DE L'OBRA

TIPUS D'OBRA

Enderroc habitatge plurifamiliar adossat i adequacions posteriors.

7.2

EMPLAÇAMENT

Passatge de l‘Església núm. 5 de l’Escala, 17130 L’ESCALA.

7.3

PROMOTOR

AJUNTAMENT DE L’ESCALA
C/ del Pintor Joan Massanet núm 34.
17130 L’ESCALA
CIF: P1706800H

7.4

REDACTORA DE L'ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Mercè Boada i Valls, Arquitecta tècnica col·legiada núm. 754, Tècnica Sup. en PRL.
Amb despatx professional al Carrer de la Creu 2bis, despatx 8, 17002 Girona.

8

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA

8.1

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Es realitzaran treballs per a dur a terme l’enderroc total de l’habitatge i l’adequació de
l’entrada i sortida de la parcel·la.
Els treballs a realitzar són el següents:
- Ram de paleteria, per enderrocs i treballs de repicat, treballs d’acabats i ajudes a
industrials.
- Treballs de pintura.
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8.2

PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA

ABANS DE L’ENDERROCAMENT
-

-

-

8.3

S’instal·larà una tanca de 2 m d’alçada separada 1,5 m. de la construcció. Si aquesta
dificulta el pas, es senyalitzarà amb llums vermells a una distància no superior a 10 m. i
a les cantonades.
Es protegiran els elements de serveis públics.
A les zones de treball que siguin façanes es col·locaran xarxes.
Es disposarà a l’obra de totes les eines de treball i elements de seguretat necessaris.
Es disposarà d’un extintor manual perquè hi ha fusta i no es permetran fogueres a
l’obra, ni s’utilitzarà el foc com a mitjà d’enderrocament.
Es desconnectaran totes les escomeses i es buidaran les instal·lacions, tot d’acord amb
les companyies subministradores. Es comprovarà que no hi hagi combustible
emmagatzemat.
Es preveuran mànegues d’aigua per mullar la construcció i evitar la pols.
Es mantindran distàncies de seguretat entre línies elèctriques i maquinària.

DURANT L’ENDERROCAMENT
-

-

-

-

L’enderrocament s’efectuarà de dalt a baix.
Si és necessari s’apuntalaran els edificis mitjaners i es col·locaran testimonis per
observar possibles efectes.
Quan l’alçada de caiguda de l’operari sigui superior a 3 m., es disposarà de cinturó de
seguretat fixat a part fixes o bastides.
A on s’hagi tret l’entrebigat es col·locaran passarel·les de circulació sobre les bigues.
Es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir lesions com vidres i
aparells sanitaris.
No es suprimiran els elements d’arriostrament, fins que no es contrarestin les tensions
que incideixin sobre ells.
S’apuntalaran els elements amb voladís, abans d’alleugerar els contrapesos.
El trossejat d’un element es realitzarà en peces de mida manejable per una persona.
El desmunt d’un element, no manejable per una persona, es realitzarà mantenint-lo
suspès o apuntalat, evitant caigudes brusques i vibracions que es transmetin a la resta
de l’edifici o a las mecanismes de suspensió.
L’abatiment d’un element es realitzarà permetent el gir, però no el desplaçament dels
seus punts de suport, amb mecanismes que treballin per sobre de la línia de suport i
permetin el descens lent.
El bolcament només es farà als elements rígids no empotrats, a façanes, fins l’alçada
de dues plantes i els de la planta baixa. Prèviament es tibarà i apuntalarà l’element, es
tallarà inferiorment 1/3 del seu gruix i s’anul·laran els ancoratges, aplicant la força per
sobre del centre de gravetat de l’element, vigilant que el lloc de caiguda sigui de sòl
consistent.
Als elements de fusta se’ls arrancaran o blincaran els claus i puntes.
Les grues no s’utilitzaran per realitzar esforços horitzontals o oblics.
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-

8.4

Si durant l’elevació de les càrregues s’observen anomalies, e tornarà a la posició inicial.
No s’acumularan runes sobre forjats amb pes superior a 100 Kg/m² encara que estiguin
en bon estat.

EVACUACIÓ DE RUNES
-

-

8.5

Llançament lliure de la runa des de l’alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, si es
disposa d’un espai lliure de 6 x 6 m.
obertura de forats o forjats (amplada entrebigat 1 x 1,5 m) quan només queden dues
plantes i les runes poden ser transportades per una persona.
Retirada manual i retirada a un contenidor per un cubell i grua a abocades a una
canonada de plàstic o xapa metàl·lica de 1,5 mm. de gruix, de 50 x 50 cm de secció útil
amb l’últim tram inclinat per reduir la velocitat de sortida.
L’espai de caiguda de la runa estarà acotat i vigilat.
Evacuació mecanitzada, amb la màquina perpendicular a la mitgera deixant un mínim
de 1 m.
A l’acabar la jornada, no han de quedar elements de la construcció en estat inestable,
per que el vent o les condicions atmosfèriques puguin provocar l’ensorrament.

DESPRÉS DE L’ENDERROCAMENT
-

8.6

PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA

Es farà una revisió general de tots els murs i les mitgeres per veure si s’han produït
lesions, això també com dels serveis públics.
Es construirà una tanca provisional que impedeixi l’entrada a la parcel·la a tota
persona aliena.
Es repassaran tots els apuntalaments provisionals i es deixaran nets els accessos i
passos comuns.
En general es compliran totes les disposicions generals que siguin d’aplicació de la llei
de Prevenció de Riscos Laborals i de les ordenances Municipals.

PREVISIÓ DE MITJANS I MAQUINARIA

La previsió de mitjans i maquinaria per aquesta obra és:
- Bastida tubular metàl·lica.
- Bastida de cavallets.
- Escales de mà.
- Formigonera elèctrica.
- Eines elèctriques manuals.
- Eines manuals del ram de paleta.
- Radial.
- Serra de material ceràmic.
- Camions grua de transport de material.
b45aparelladors.com
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-

8.7

PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA

Contenidors per retirada de runa o retirada amb sacs tipus big bag.
Retroexcavadora giratòria.

PREVISIÓ DE MITJANS HUMANS

La previsió de personal operaris per aquesta obra és de:
- Oficials i peó de paleteria
3op
- Pintor
1op
El total previst de personal per aquesta obra és de:
Amb una simultaneïtat de:

4 operaris.
4 operaris.

El Pla de seguretat definirà específicament les empreses subcontractades i una previsió de
personal associat a l’obra. Així com el recurs/os preventius.

9

9.1

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT

CONDICIONS FÍSIQUES I D'ÚS DELS EDIFICIS DE L'ENTORN

Habitatge plurifamiliar adossat situat al passatge de l’Església núm. 9 de l’Escala de fàcil accés
a l’habitatge ja que es troba tocant el carrer. Habitatge adossat a l’Església de Sant Pere i a
l’hostal El Roser.

9.2

INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS, TANT VISTES COM SOTERRADES

La finca disposa de servei d’aigua, gas i d’electricitat.
Abans d’iniciar l’enderroc s’han d’anul·lar totes les instal·lacions que hi pugui haver penjades
de les façanes per evitar electrocucions degudes a aquestes instal·lacions elèctriques.

9.3

UBICACIÓ DE VIALS I AMPLADA DE VORERES

L’accés a la finca es realitza pel passatge de l’Església. Es tracta d’un carrer tallat amb una
amplada d’uns 5 m, sense influència de tràfic i disposa de voreres per al pas de vianants amb
una amplada d’1 m.
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10 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ

10.1 INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin
i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. El llibre d’Incidències el custodirà el Coordinador en cas que l’obra no
disposi d’oficines.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a l'obra.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
Junt a la Comunicació d’obertura de centre de treball el contractista habilitarà el Llibre de la
Subcontractació. Aquest llibre estarà actualitzat i al dia, a disposició del CSS.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.
b45aparelladors.com
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Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

10.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L’OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà
de dedicar a les diferents feines o fases del treball.
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.
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10.2.1 Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la LPRL són els següents:
1.

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb
els següents principis generals:
a) Evitar riscos.
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c) Combatre els riscos a l'origen Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que
respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de
treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els
efectes del mateix a la salut.
d) Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
e) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
f) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència
dels factors ambientals en el treball.
g) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
h) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2.

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

3.

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

4.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives,
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més
segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu
treball personal.

5.
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10.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. Tanmateix, els riscos relacionats
s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
10.3.1 Mitjans i maquinaria
-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...).
Caiguda de la càrrega transportada.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

10.3.2 Treballs previs
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Bolcada de piles de materials.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques).

10.3.3 Enderrocs i repicats
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
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Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Acumulació i baixada de runes.
Enderrocaments no controlats.

10.3.4 Moviment de terres i excavacions
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Cops i ensopegades.
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.
Accidents derivats de condicions atmosfèriques.
Sobre esforços per postures incorrectes.

10.3.5 Fonaments
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.
Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes.
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
Contactes elèctrics directes o indirectes.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Fallides d'encofrats.
Fallides de recalcaments.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
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Bolcada de piles de material.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques).

10.3.6 Ram de paleta
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Bolcada de piles de material.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques.

10.3.7 Revestiments i acabats
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).
Contactes amb materials agressius.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Bolcada de piles de material.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques).
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10.4 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
(ANNEX II DEL R.D.1627/1997)
1) Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.
2) Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.
3) Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui
a la delimitació de zones controlades o vigilades.
4) Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
5) Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
6) Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis.
7) Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8) Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
9) Treballs que impliquin l'ús d'explosius.
10) Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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11 AVALUACIÓ DE RISCOS GENERAL DELS TREBALLS
Avaluació de riscos generals de treballs previstos a l’obra que el PSS haurà d’aplicar i avaluar
segons el seu sistema de treball, mitjans, eines i maquinaria prevista:
Riscos

Probabilitat

Severitat

Avaluació del risc

Mesures preventives

Caiguda d’alçada.

MITJA

ALTA

GREU

BARANES EN BASTIDES I ESCALES
CORRECTAMENT COL·LOCADES,
ARNES I LINIA DE VIDA

Caigudes de persones a diferent nivell.

MITJA

ALTA

GREU

BARANES EN BASTIDES I ESCALES
CORRECTAMENT COL·LOCADES,
ARNES I LINIA DE VIDA

Caigudes de persones al mateix nivell.

BAIXA

BAIXA

LLEU

ORDRE I NETEJA

Caiguda d’objectes per desplom.

MITJA

MITJANA

MODERAT

DELIMITACIÓ TREBALLS

Caiguda d’objectes per manipulació.

ALTA

MITJANA

GREU

DELIMITACIÓ TREBALLS

Caiguda d’objectes.

MITJA

MITJANA

MODERAT

DELIMITACIÓ TREBALLS

Trepitjades sobre objectes.

ALTA

MITJANA

GREU

ORDRE I NETEJA

Cops contra objectes immòbils.

ALTA

LLEU

MODERAT

ORDRE I NETEJA
SENYALITZACIÓ

BAIXA

ALTA

MODERAT

DELIMITACIÓ TREBALLS

MITJA

MITJANA

MODERAT

EPIS

MITJANA

MITJANA

MODERAT

EPIS

Contactes elèctrics.

BAIXA

ALTA

MODERAT

PROTECCIÓ
DIF30 mA

Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives.

BAIXA

MITJA

LLEU

EPIS

Talls amb objectes metàl·lics.

ALTA

MITJANA

GREU

EPIS

Incendis.

BAIXA

ALTA

MODERAT

EXTINTOR, ORDRE I NETEJA

Sobreesforços, postures forçades.

MITJA

MITJANA

MODERAT

DESCANS I ROTACIÓ DE PERSONAL
EN FEINES.

Atropellaments per maquinaria.

MITJA

ALTA

GREU

SENYALISTA, SENYAL ACÚSTIC
DELIMITACIÓ ZT
ARMILLA

MITJANA

MITJANA

MODERAT

EPIS GUANTS

MITJA

BAIXA

LLEU

EPIS

Cops amb
màquines.

elements

mòbils

de

Cops amb objectes o eines.
Projecció de fragments o partícules.

Atrapaments per eines i/o objectes.
Cremades per contacte amb objectes.
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11.1 MESURES PREVENTIVES
Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent. Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...).
11.1.1 Mesures de protecció col·lectiva
-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra.
Disposar de recurs preventiu a l’obra.
Senyalització de les zones de perill.
Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de
l'obra com en relació amb els vials exteriors.
Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega
i descàrrega.
Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents.
Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.
Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes).
Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases.
Utilització de paviments antilliscants.
Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
Col·locació de xarxat en forats horitzontals.
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.
Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.
Muntatge de línies de vida temporals en treballs amb risc de caiguda sense proteccions
de perímetre.

11.1.2 Mesures de protecció individual
-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.
Utilització de calçat de seguretat.
Utilització de casc homologat.
Muntatge de línies de vida temporals en treballs amb risc de caiguda sense proteccions
de perímetre.
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A totes les zones elevades on NO hi hagi sistemes fixes de protecció o baranes caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi l’arnes de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria.
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius
i minimitzar el risc de talls i punxades.
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils i polaines per a soldadors.
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.

11.1.3 Mesures de protecció a tercers
-

-

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.
Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors.
Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega
i descàrrega.
Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes).
Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
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11.2 PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà al inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats.
És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels
possibles accidentats.

11.3 EXTINCIÓ D’INCENDIS
L’obra disposarà de mitjans d’extinció portàtils:
- EXTINTOR ABC 6KG en les maquines i camions en moviment de terres.
- EXTINTOR ABC 6kg en alguna part fixa de l’obra durant els treballs de construcció.
Com a norma general està prohibit fer foc a l’obra en bidons o en piles de restes de fusta,
etc.

12 FUNCIONS I OBLIGACIONS

12.1 FUNCIONS DEL RECURS PREVENTIU DE L'OBRA
Les funcions bàsiques que hauran de realitzar, seran les següents:
1. Vigilància del compliment de les mesures incloses en el pla i comprovar la seva eficàcia:
a) Les mesures preventives i normes d'actuació que s’hauran d’haver tingut en compte
en l'elaboració de la memòria del pla de seguretat, en tots els procediments, equips
tècnics i mitjos auxiliars utilitzats.
b) Vigilància i control dels equips de protecció individual i col·lectiva, que com a
conseqüència dels riscos laborals avaluats en totes les fases de l'obra, màquines i
equips utilitzats, pretenen controlar-los i reduir-los: ús adequat, estat, manteniment.
c) Totes aquelles altres mesures, activitats preventives i proteccions tècniques que
tendeixin a controlar i reduir els riscos i que hauran estat establertes en el pla de
seguretat i salut.
d) Vigilar l'organització de l'obra, planificació, concurrència entre empreses, control
d'execució de processos i mètodes, control de personal i control documental de
manera satisfactòria.
2. Garantir l'estricte compliment dels mètodes de treball:
a) En les unitats de l'obra és necessària la seva presència. Això ens permetrà conèixer
aquells mètodes de treball a vigilar i en conseqüència garantir el seu estricte
compliment.
b45aparelladors.com
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b) Referent als mitjans auxiliars s’han d’utilitzar a l'obra perquè les operacions de
muntatge, desmuntatge, i durant el seu ús es realitzin amb procediments segurs.
Haurem d’establir els punts de vigilància i control que el recurs preventiu haurà de
comprovar per mitjà de llistes de revisió mèdica per a cada operació.
c) Referent a màquines i equips han d’utilitzar-se a l'obra perquè les maniobres,
operacions i treballs es realitzin de manera més segura i eficaç.
“La presència en el centre de treball dels recursos preventius de cada contractista seran
necessaris quan, durant l'obra es desenvolupin treballs amb riscos perillosos, greus o especials,
tal com es defineixen en l'annex II del RD 1627/97.”

12.2 OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS
Es obligació dels treballadors cooperar en la prevenció de riscos professionals i personal. El
manteniment de la màxima higiene en l'obra.
Tenir cura de tenir les eines i maquinària al seu càrrec en perfecte estat de manteniment
avisant al encarregat o al cap d'obra de les avaries i/o anomalies que observi.
Usar correctament els mitjans de protecció personal i col·lectiva que l'empresa facilita, tenint
cura del seu funcionament i manteniment.
Tenint cura la seva higiene personal per evitar les malalties contagioses o molèsties als seus
companys i per evitar infeccions en cas d'accidents i/o incidents.
Sotmetre’s als reconeixements mèdics preceptius i les vacunacions o immunicions ordenades
per les entitats sanitàries competents o per el servei mèdic de l'empresa.
No introduir begudes alcohòliques o altres substàncies no autoritzades a l'obra, ni anar a
treballar o estar a l'obra en estat de embriaguesa o qualsevol altre estat d'intoxicació.
Cooperar en cas d'accidents o sinistres en les condicions que, en cada cas, fossin exigibles.

12.3 PROTECCIONS PERSONALS
La utilització dels equips de protecció individual es guiarà pel RD 773/1997 de 30 de maig,
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors del
EPIS, i els seus annexes.
Tots els EPI’s que s’utilitzaran disposaran de marcatge CE com a garantia de qualitat i
adequació a la finalitat que es proposen.
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L’empresari lliurà els EPI’s que hagin d’utilitzar a l’obra de forma gratuïta, i els reposant-los
quan si sigui necessari.
Es disposarà dels corresponents manuals d’instruccions de cada EPI a les oficines de l’empresa
per tal de que siguin consultats pels treballadors en cas de dubte.

12.4 PROTECCIONS COL·LECTIVES
Tanques autònomes de limitació i protecció:
Alçada mínima 90 cm, construïdes a partir de tubs metàl·lics.
Baranes:
Les baranes protegiran el perímetre de planta, forjat, coberta o plataforma de treball a partir
dels 2m d’alçada. L’alçada mínima haurà de ser de 90cm. La resistència serà la suficient per
retenir les persones (150kg/ml). Hauran de disposar de passamà superior, llistó intermig i
sòcol.
Plataformes de treball:
Les plataformes de treball tindran una amplada mínima de 60cm i situades a més de 2m
d’alçada hauran de disposar de baranes de protecció.
Línies de vida temporals:
Disposaran de marcatge CE, manual d’instruccions, estaran revisades. No presentaran
desperfectes.
Estaran correctament instal·lades, es seguirà les especificacions del manual d’instruccions. Els
treballadors hauran rebut formació en el seu bon us i manteniment.
Extintors:
Seran de pols polivalent i CO2, revisats periòdicament, col·locats en llocs visibles a la zona de
treball i a poder ser estaran senyalitzats.
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13 NORMATIVA APLICABLE DE SEGURETAT
Relació de normativa de seguretat i salut laboral aplicable al sector de la construcció, font
INSHT:

1. SST: Específica de construcció








REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector
de la Construcción.
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por
la que se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la
construcción.
RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo,
por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento
para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de
riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el .

2. SST: General amb aplicació a construcció










LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (
Disposición adicional 14ª ).
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención. ( Disposición adicional 10ª ; Anexo I.h).
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
(Artículos 11.6, 11.7, 12.23, 12.24, 12.27, 12.28, 12.29, 13.15, 13.16, 13.17).
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales. ( Disposición adicional
1ª ).
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. (Artículo 7.2.-Comunicación apertura centro de trabajo.
Construcción).
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el
que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en obras de construcción. ( Disposición adicional 2ª ).
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ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los
centros de trabajo.

3. Edificació















ORDEN de 31 de marzo de 1967 por la que se aprueba la «Instrucción para
proyecto, construcción y explotación de grandes presas».
ORDEN de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en
aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
ORDEN de 12 de marzo de 1996 por la que se aprueba el Reglamento Técnico
sobre Seguridad de Presas y Embalses.
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación. (1).
REAL DECRETO 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
REGLAMENTO (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de
marzo de 2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva
89/106/CEE del Consejo.
Registro Empresas Acreditadas (Subc.).
ITC-33 REBT-Instalación eléctrica obras.
Convenios relacionados con obras de construcción.
Otros convenios colectivos.

Girona, Març de 2019

Mercè Boada i Valls
Arquitecta tècnica Col. 754
B45aparelladors SCP
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14 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA EBSS
EMPLAÇAMENT – PASSATGE DE L’ESGLÈSIA, 9

ÀMBIT DE PROJECTE I OBRA
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ITINERARI FINS AL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE L’ESCALA
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ITINERARI FINS A L’HOSPITAL DE FIGURES
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BASTIDES TUBULARS – FRONTAL BASTIDA

PERSPECTIVA:
1 – PLACA
2 – DIAGONAL
3 – TRAVESSER
4 – BARANA
5 – BARANA LATERAL
6 – MARC
7 – PLATAFORMA
8 – PLATAFORMA AMB ESCALA
9 – SÒCOL LATERAL
10 – SÒCOL FRONTAL
11 – SUPLEMENT BARANA
12 – BARANA
b45aparelladors.com
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PROJECTE D’ENDERROC D’HABITATGE ADOSSAT I ADEQUACIONS POSTERIORS

PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA

ÚS CORRECTE DE LÍNIES DE VIDA I ANCORATGES
L'ús del doble ancoratge ha de ser obligatori en tots els treballs en alçada de tots els treballs,
per a que en cap moment l'operari es quedi sense estar assegurat en alçada.
Anell d'ancoratge EN 795-B / CE
Parell col·locar penjat a una estructura amb resistència mínima de 15kN

Línia de vida retràctil vertical
fixada a punt d'ancoratge amb anell d'ancoratge EN 795-B

Ancoratge de línia de vida temporal tèxtil a punts d'ancoratge.

No es permet penjar la pròpia línia de vida a l'element estructural

b45aparelladors.com
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PROJECTE D’ENDERROC D’HABITATGE ADOSSAT I ADEQUACIONS POSTERIORS

PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA

PARTS DE L’ARNÉS D’ANTICAIGUDA I COL·LOCACIÓ

1 – TIRANTS
2 – BANDA SECUNDARIA
3 – BANDA PRINCIPAL
4 – BANDA DE LA CUIXA
5 – RECOLZAMENT DORSAL PER
LA SUBJECCIÓ
6 – ELEMENT D’AJUST
7 – ELEMENT DE FIXACIÓ
D’ANTICAIGUES
8 – SIVELLA
a) MARCAT CE
PUNTS DE VERIFICACIÓ:
1-2 punts pectorals: per damunt del centre de gravetat del cos.
1 punt dorsal: per damunt de la gravetat del cos.
2 punts laterals: es disposen lateralment a la altura de la cadera.
1 punt ventral accessori, en ocasions: pot coincidir amb el centre de gravetat del cos.
1 punt a darrera, en ocasions: es una tercera anella del cinturó.

b45aparelladors.com
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PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA

ANNEX I. CADASTRE
b45aparelladors.com
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PROJECTE D’ENDERROC D’HABITATGE ADOSSAT I ADEQUACIONS POSTERIORS

PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA
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PROJECTE D’ENDERROC D’HABITATGE ADOSSAT I ADEQUACIONS POSTERIORS

PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA

ANNEX. II DOCUMENTACIÓ
GRÀFICA
b45aparelladors.com
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PROJECTE D’ENDERROC D’HABITATGE ADOSSAT I ADEQUACIONS POSTERIORS

PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA

Vistes d’accessos

b45aparelladors.com
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PROJECTE D’ENDERROC D’HABITATGE ADOSSAT I ADEQUACIONS POSTERIORS

PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA

Vistes de diferents espais interiors

b45aparelladors.com
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PROJECTE D’ENDERROC D’HABITATGE ADOSSAT I ADEQUACIONS POSTERIORS

PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA

Vistes elements adossats a mitgeres i pati interior
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PROJECTE D’ENDERROC D’HABITATGE ADOSSAT I ADEQUACIONS POSTERIORS

PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA

Vistes exteriors i d’elements a façana
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PROJECTE D’ENDERROC D’HABITATGE ADOSSAT I ADEQUACIONS POSTERIORS

PG. DE L’ESGLÉSIA, 5 – L’ESCALA

PLÀNOLS
b45aparelladors.com
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PASSATGE DE L'ESGLÉSIA, 5
-L'ESCALA-

PLÀNOL SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT

AJUNTAMENT DE L'ESCALA

CLIENT:

MERCÈ BOADA I VALLS Nº Col. 754

VALLS MARIA MERCE - 40318509S
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=40318509S,
sn=BOADA VALLS,
givenName=MARIA MERCE,
cn=BOADA VALLS MARIA MERCE 40318509S
Fecha: 2019.03.21 09:12:18 +01'00'

ARQUITECTA TÈCNICA:Firmado digitalmente por BOADA

S/E

ESCALA

DATA: MARÇ 2019

VERSIÓ: 00

00

PLÀNOL

PATI

DIREC.
BIGUETES

HOSTAL EL ROSER

TRASTER

PATI
PORXO

PLANTA 1 - ACTUAL

ESGLÉSIA DE SANT PERE

TRASTER

PORTA QUE COMUNICA AMB
L'HOSTAL EL ROSER

85 de 90

AJUNTAMENT DE L'ESCALA

DIREC.
BIGUETES

PASSATGE DE L'ESGLÉSIA, 5
-L'ESCALA-

DIREC.
BIGUETES
DIREC. BIGUETES
VALLS MARIA MERCE - 40318509S
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=40318509S,
sn=BOADA VALLS,
givenName=MARIA MERCE,
cn=BOADA VALLS MARIA MERCE 40318509S
Fecha: 2019.03.21 09:12:37 +01'00'

MERCÈ BOADA I VALLS Nº Col. 754

ARQUITECTA TÈCNICA: Firmado digitalmente por BOADA

1/100

ESCALA

DATA: MARÇ 2019

TERRASSA

aparelladors

TRASTER
TRASTER
CLIENT:

DIREC. BIGUETES

PASSATGE DE L'ESGLÉSIA

DIREC.
BIGUETES

ESTAT ACTUAL

TERRASSA

VERSIÓ: 00

01

PLÀNOL

TOR
IA

DIREC. BIGUETES

TRASTER

PASSATGE DE L'ESGLÉSIA

IA

REC
TOR

REC

DIREC.
BIGUETES

B45

PARKING

PARKING

ESGLÉSIA DE SANT PERE

PLANTA BAIXA - ACTUAL

HOSTAL EL ROSER
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PATI

PASSATGE DE L'ESGLÉSIA, 5
-L'ESCALA-

AJUNTAMENT DE L'ESCALA

COBERTA PLANA
TRANSITABLE
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=40318509S,
sn=BOADA VALLS,
givenName=MARIA MERCE,
cn=BOADA VALLS MARIA MERCE
- 40318509S
Fecha: 2019.03.21 09:12:57
+01'00'
MERCÈ BOADA I VALLS
Nº Col. 754

Firmado digitalmente por BOADA

ARQUITECTA TÈCNICA:
VALLS MARIA MERCE - 40318509S

RECTORIA

B45

COBERTA INCLINADA
XAPA METÀLICA
CLIENT:

COBERTA INCLINADA
TEULA

COBERTES - ESTAT ACTUAL

PARKING
COBERTA PLANA
TRANSITABLE

PASSATGE DE L'ESGLÉSIA

ESGLÉSIA DE SANT PERE

COBERTA INCLINADA
2 AIGÜES TEULA

1/100

ESCALA

DATA: MARÇ 2019

VERSIÓ: 00

02

PLÀNOL

PATI
P.PIS

PARKING

P.BAIXA
PASSATGE DE L'ESGLÈSIA
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PASSATGE DE L'ESGLÉSIA, 5
-L'ESCALA-

ALÇAT FAÇANA PASSATGE
AJUNTAMENT DE L'ESCALA

CLIENT:

MERCÈ BOADA I VALLS Nº Col. 754

VALLS MARIA MERCE - 40318509S
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=40318509S,
sn=BOADA VALLS,
givenName=MARIA MERCE,
cn=BOADA VALLS MARIA MERCE 40318509S
Fecha: 2019.03.21 09:13:19 +01'00'

ARQUITECTA TÈCNICA:
Firmado digitalmente por BOADA

1/100

ESCALA

DATA: MARÇ 2019

A'

aparelladors

7.20

2.72

ESGLÉSIA SANT PERE

B45

TRASTER
2.33

1.83

2.65

A

PLÀNOL ALÇAT I SECCIÓ

3.52

2.69

3.00

HOSTAL EL ROSER

TRASTER

SECCIÓ A-A'

VERSIÓ: 00

03

PLÀNOL

2.02

ESCALES EXISTENTS
ESCALES EXISTENTS

MUR EXISTENT 1m. A DEIXAR
REGULARTIZADA PART SUPERIOR

NIVELL 1:
22.20 m2
+ 0.38

NIVELL 2:
144.40 m2
+ 0.95

BARANA D'OBRA 1m.
2.70

1.50

4.85

BARANA 1m.

PÀRQUING

+/-0.0

+ 2.65
MUR EXISTENT 1m. A DEIXAR
REGULARTIZAR PART SUPERIOR

MUR EXISTENT QUE ES DEIXA COM A
CONTRAFORT AMB EDFICIACIÓ VEÏNA

HOSTAL EL ROSER

VERSIÓ: 00

CLIENT:

PASSATGE DE L'ESGLÉSIA

1.50

1.50

0.56

AJUNTAMENT DE L'ESCALA

ARQUITECTA TÈCNICA:
Firmado digitalmente por BOADA

VALLS MARIA MERCE - 40318509S
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=40318509S,
sn=BOADA VALLS,
givenName=MARIA MERCE,
cn=BOADA VALLS MARIA MERCE 40318509S
MERCÈ BOADA I VALLSFecha:
Nº 2019.03.21
Col. 754 09:13:42 +01'00'

PARETA SANEJAR

1/100

04
DATA: MARÇ 2019

RECTORIA

ESCALA

PLÀNOL

ESGLESIA DE SANT
PERE

MUR EXISTENT 1m.
BARANA D'OBRA 1 m.
BARANA D'OBRA 1 m.
ESCALES EXISTENTS

1.00

SOLERA EXISTENT
+ 0.95
2.70

1.57

1.00

PASSATGE DE L'ESGLÉSIA
+/-0.0
TERRENY NATURAL
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SECCIÓ E: 1/100

B45

+ 2.65

1.70

PÀRQUING

PARET A SANEJAR

PASSATGE DE L'ESGLÉSIA, 5
-L'ESCALA-

PLANTA I SECCIÓ RESULTANT
D'ENDERRROC

PLANTA E: 1/100

2.70

+ 0.95

+ 0.95
+ 0.38
+/-0.0

BARANA D'OBRA 1 m.

PARET A SANEJAR
BARANA D'OBRA 1 m.
ESCALES EXISTENTS

PASSATGE DE L'ESGLÉSIA
+/-0.0

SECCIÓ E: 1/100
89 de 90

AJUNTAMENT DE L'ESCALA

VALLS MARIA MERCE - 40318509S
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=40318509S,
sn=BOADA VALLS,
givenName=MARIA MERCE,
cn=BOADA VALLS MARIA MERCE 40318509S
Fecha: 2019.03.21 09:14:07 +01'00'

MERCÈ BOADA I VALLS Nº Col. 754

ARQUITECTA TÈCNICA:
Firmado digitalmente por BOADA

PARET A SANEJAR

PASSATGE DE L'ESGLÉSIA, 5
-L'ESCALA-

MUR EXISTENT QUE ES
DEIXA COM A
CONTRAFORT
CLIENT:

MUR EXISTENT A 1m

aparelladors

MUR EXISTENT 1m.

ALÇATS RESULTANT D'ENDERRROC

TELECOMUNICACIONS
DE L'EDIFICACIÓ VEÏNA

B45

SOLERA EXISTENT
1.57

1.00

HOSTAL EL ROSER

1.00

+ 2.65
1.00

PÀRQUING

1.70

1/100

ESCALA

DATA: MARÇ 2019

ESGLÉSIA SANT PERE

+ 2.65
BARANA D'OBRA 1m

ALÇAT E: 1/100

TERRENY NATURAL

VERSIÓ: 00

05

PLÀNOL
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FORMIGÓ DE NETEJA DE 10 CM
PASSATGE DE L'ESGLÉSIA, 5
-L'ESCALA-

ESCALA DE 15 CM DE GRUIX AMB ESCALONS
VISTOS AMB ACABAT RUGÓS
FORMIGÓ: HA-25/B/12/IIa
ACER: B 500 S
AJUNTAMENT DE L'ESCALA

CLIENT:

VALLS MARIA MERCE - 40318509S
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, serialNumber=40318509S,
sn=BOADA VALLS,
givenName=MARIA MERCE,
cn=BOADA VALLS MARIA MERCE 40318509S
Fecha: 2019.03.21 09:14:36 +01'00'

MERCÈ BOADA I VALLS Nº Col. 754

ARQUITECTA TÈCNICA:Firmado digitalmente por BOADA

#ø10 c/15 cm

B45

#ø12 c/20 cm
RASA DE 60x70 CM
FORMIGÓ: HA-25/B/20/IIa
ACER: B 500 S

DETALL ESCALA ACCÉS PÀRQUING

1/20

ESCALA

DATA: MARÇ 2019

#ø10 c/15 cm

#ø10 c/15 cm
VERSIÓ: 00

06

PLÀNOL

