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I. DADES GENERALS 

Identificació i objecte del projecte  

 

      

Projecte: Restauració de l’església de Sant Pere dels 
Arquells  

Objecte de l’encàrrec: Obra de restauració 

Emplaçament: Plaça de l’Església, s/n 

Municipi: 25213 Sant Pere dels Arquells, comarca de la 
Segarra 

Referència cadastral: 9917403CG5191N0001ZZ 

 

 

 

 

Agents del projecte 

 

        

Promotors: Nom: Ajuntament de Ribera d’Ondara         

CIF:   P2524000C    

Adreça: Raval del Pont, 6. 25213 Ribera 
d’Ondara 

Telèfon: 973 540 001 

 

Arquitecte: Nom: Ramon Padullés Rossell   

Nº col·legiat: 12.620.9 

NIF: 39306343X 

 

 

PADULLÉS arquitectes 

Adreça: Carrer Ensija,11 Entresol A1, 25280 
Solsona 

Telèfon: 973 48 29 79 
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II. MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA I CONSTRUCTIVA 

 
Edifici situat en un costat de la plaça de l´Església del poble, de planta 
rectangular, d’una sola nau coberta amb volta d’aresta amb claus, capelles 
laterals bastides en els murs i capçalera amb absis. El gener de 2007 va ser 
catalogat com a  BCIN, com a monument històric. (384-MH-EN). 
 
Presenta una coberta a doble vessant i campanar d’espadanya que sobresurt del 
la mateixa estructura de l´absis. L’actual porta d’accés es troba al mur de migjorn 
i se’ns presenta amb pilastres a banda i banda adossades al mur, de les quals 
arranca un arc de mig punt. A la clau de l’arc hi ha un relleu amb el símbol papal 
i unes claus, i per sobre la data "1867". La porta culmina amb un frontó 
perfectament definit gràcies a una motllura que el ressegueix. 
 
La pica d'aigua beneïda és feta de pedra i es troba abandonada a l'exterior de 
l'església. Presenta un costat foradat, cosa que sembla indicar que havia estat 
adossada al mur. Té un brocal en forma de cornisa, una faixa excavada i 
decorada amb volutes, i una segona cornisa; en conjunt delimiten la part superior 
de la pica. 
 
Una vintena de sòcols limiten uns relleus en forma de lòbuls. Malauradament, 
l'estat en què es troba avui dia, impedeix parlar del seu interior i del seu peu.  
 
Degut als últims despreniments puntuals ocorreguts als nervis de les voltes de 
l'església s'ha invalidat temporalment l'ús del recinte religiós i s'ha precipitat el 
desenvolupament aquest projecte Bàsic i d’Execució per la restauració de 
l'Església de Sant Pere dels Arquells, a projectar en caràcter d'urgència per en 
Jaume Cuadrench Bertran, i Ramon Padullés Rossell, arquitectes. 
 
Al mateix temps es planteja desenvolupar tot un seguit d'estudis simultanis a la 
intervenció; 
 
1 Realització de diferents cales prèvies a la intervenció, dirigides per els 
diferents components de l'equip multidisciplinari, per tal d'aportar informació 
complementaria que verifiqui la solució definitiva de restauració del monument. 
  
2 Estudi de l'estat de conservació dels revestiments pintures, morters, amb 
identificació de materials, la conservació, amb la documentació de les patologies 
i propostes d'actuació, a realitzar per el conservador i restaurador d'art, en 
Ramon Pijoan i Regidor. 
 
 3 Estudi i seguiment arqueològic dels treballs a realitzar per l'arqueòleg 
Joan Ramon Rodriguez Ximenos. 
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II.1 Estat actual de l'església i el seu entorn 

 
Urbanització de l'entorn immediat   
L'església es troba situada en un terreny en desnivell respecte a la plaça de 
l’Església i carrers del poble. Això obliga a que l'entrada a l'església es faci a 
través d'un petit pati que té unes escales que salven el desnivell des de la plaça.  
 
Junt al pati i a tocar de l'angle nord-oest de l'església existeixen uns murs de 
pedra sobreposats als contraforts que tanquen un petit espai enjardinat situat a 
un nivell més alt que la placa de l’Església. 
 
Això posa en evidencia el perjudici que causen les humitats del terreny i per altra 
banda, les façanes nord, oest i sud també pateixen les escorrenties del mateix 
terreny. 
 
 
Cobertes de l'Església i la sagristia. 
La teulada restaurada a l'any 1987 està molt consolidada i no s'aprecien 
moviments significatius de la seva estructura portant. En l'última intervenció es 
va recuperar la diferencia de nivells generades per les estructures interiors de 
l'església que formen la nau central amb dues vessants, les dues capelles 
laterals a un nivell inferior de la nau i la coberta de perímetre poligonal que es 
forma a l'absis.  
 
La reconstrucció de tols els ràfecs amb teula i rajola i les petites cornises que 
rematen els laterals ha permès lliurar les façanes de les humitats causades per 
l'aigua de la pluja que havia provocat la degradació dels seus paraments. 
 
Actualment i degut a les ventades i les inclemències del temps han ocasionat 
desplaçaments puntuals de les teules que s'han de reparar i estabilitzar. 
 
Entenent que la sagristia es una construcció sobreposada a l'edificació principal i 
que en l'última intervenció ja es va enderrocar parcialment, per tal d'alliberar al 
màxim el monument, es imprescindible eliminar totalment aquesta construcció i 
la coberta plana existent que ocasiona moltes humitats als paraments i a l'interior 
del absis, pel costat sud i oest de l'església. Veure apartat Justificació enderroc 
Sagristia i rehabilitació del cor. 
 
 
Humitats del presbiteri 
Malgrat els treballs de restauració de tots els teulats i l'espadanya realitzats l'any 
1987, amb el reforç estructural de les voltes de la nau, l'interior de l'església 
presenta unes grans humitats sobre tots els seus murs i molt especialment a les 
parets de l'absis i a l'interior de la sagristia.  
 
Aquest excés d'humitat bàsicament ver motivat per la deficient recollida de les 
aigües pluvials i la falta d'urbanització de l'entorn immediat a l'església i la 
coberta plana de la sagristia. 
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Històricament i degut a aquestes mullenes s'hi construí un sòcol al perímetre 
interior de l'abscís, format per un envà amb càmera d'aire ventilada que no 
aconseguí treure aquestes humitats.  
 
En la resta dels paraments i en especial la zona més baixa de tots els murs, 
l'enguixat i l'acabat fet amb pintura s'ha degradat fent necessària una intervenció 
exterior per tal d'eliminar les aigües que s'hi dipositen i es filtren cap a l'interior.  
 
Aquesta patologia queda fortament reflectida en els terres enrajolats 
majoritàriament amb peces ceràmiques. 
 
Pintures i revestiments 
Tots els murs i voltes van ser pintats amb pintura a la cola revestint tots els 
paraments inclús les nervadures, arcs i les mènsules esculturades fetes amb 
pedra. De manera més destacada els murs i la volta de l'absis es decoraren amb 
sanefes i medallons amb la representació dels quatre evangelistes. A la part 
central de l'absis s'hi troba una capelleta pintada i una peanya que sosté una 
imatge de Sant Pere. 
 
Les voltes presenten petits desperfectes estructurals i d'humitats que provenen 
de l'estat en que es trobava la volta abans de la intervenció per la rehabilitació 
dels teulats i de l'estructura de la volta.  
 
Les dues capelles laterals no tenen les voltes interiors de recobriment fetes amb 
volta de rajola original. En la rehabilitació de l'any 1987 la volta de les dues 
capelles laterals estava en procés d'enderroc i no es va conservar quedant com 
a únic tancament de sostre l'estructura de formigó armat i encadellat ceràmic de 
teulada. 
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Revestiments de les façanes  
Les façanes que havien estat revestides amb estucat han perdut bona part 
d'aquest revestiment i mostren la pedra estructural dels murs i contraforts amb 
una greu desgast de la pedra i el rejuntat de morter. Cal fer esment a la 
degradació del contraforts que estan molt mes exposats i pateixen l'envelliment 
prematur degut als agents atmosfèrics. 
 
Les façanes del sector de les capelles tenen les arestes i les finestres obertes en 
els seus murs, construïdes amb carreus ben treballats. L'espadanya restaurada 
ha recuperat el rejuntat dels morters que consoliden les seves parets. 
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II.2 Proposta de restauració 

 
En les intervencions que es plantegin realitzar en aquesta església mantindran 
les característiques tipològiques i volumètriques de tota la seva arquitectura tal 
com es conserven avui. 
 
Del reforç estructural que es va fer ha quedat pendent la recuperació de part dels 
paraments i esquerdes de les voltes, que hauran de ser tractades per evitar 
despreniments no recuperables.  
 
S'hauran de restaurar tot el conjunt dels arcs de la volta, tant els de creueria com 
els torals i els arcs formers de les capelles recuperant els paraments de pedra i 
la possible decoració pictòrica de les claus de volta. 
 
 

        
 
 
 
Després de la última intervenció en la que es restaurar la teulada ha restat 
pendent la rehabilitació interior de tal manera que caldrà reconstruir les voltes de 
rajol que tancaven el sostre de les capelles laterals. 
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És convenient recuperar tots els paraments amb nous estucats i enguixats, en 
especial, les zones baixes dels murs que presenten greus desperfectes.  
 

        
 
L'estructura del cor conserva un embigat molt deteriorat i construït molt a 
posteriori de l'església. No obstant, d’acord amb els criteris recollits en 
l’expedient de declaració BCIN – Monument històric, es proposa renovar tota 
l’estructura ja que es troba en molt mal estat, així com el terra de rajol. 
 

      
 
D’altra banda, es planteja l’enderroc de l'estructura sobreposada de la  sagristia, 
atès que d’una banda aquest element presenta un estat gairebé de ruïna, i de 
l’altra que ja en la última restauració es va enderrocar la totalitat del primer nivell 
del volum, pel que actualment resta únicament una construcció de planta baixa 
d’escàs valor i que dificulta la comprensió del conjunt.  
 
L’actuació consistirà amb el buidatge d’aquest espai per tal de permetre la visió 
complerta del absis original amb tots els seus aspectes constructius i d'acabats. 
Veure apartat Justificació enderroc Sagristia i rehabilitació del cor. 
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Com s'escau en un edifici d'aquestes característiques i destinat a l'ús públic, 
s'haurà de traçar una nova instal·lació elèctrica per tal d'il·luminar tots els espais 
interiors, accés i l'entorn immediat  i adequar-la a la normativa vigent. També 
s'haurà de restaurar i refer la pintura de tots els paraments de voltes i murs. 
 
A les façanes de l'església s'hauran de consolidar tots els paraments degradats 
rejuntant els murs i carreus, recuperant aquells paraments de façana que han de 
ser estucats. Es restaurarà el portal d'entrada, tant les portes de fusta amb tots 
els seus mecanismes, com els muntants, la llinda i l'envolvent de la mateixa 
entrada de l'església. 
 
Les futures intervencions a l'entorn de l'edifici hauran de prestar una atenció 
especial en aquells aspectes que fan referència a la recollida d'aigües i la 
conseqüent degradació de murs de la façana i de l'interior causada per aquesta.  
 
Treballs a realitzar; 

1 Fer les feines d'estintolar i restauració dels nervis deteriorats estructuralment. 

2 Enderroc les restes de la construcció adossada a l’absis "antiga Sagristia" 

3 Repàs de la coberta amb arranjant els deterioraments de les teules existents. 

4 Rehabilitació del cor afegit al peu de la nau, renovant l’estructura i el terra de 
rajola  

5 Revestiment i rejuntat de les façanes de l'església 

6 Neteja i pavimentació del l'entorn immediat de l'església  

7 Tractament de les humitats dels murs de tota la zona baixa de l'església, nous 
revestiments i sòcol de l'absis amb estuc de calç. 

8 Construcció de la volta de rajola de les dues capelles laterals 

9 Neteja i restauració dels arcs de pedra amb el elements de mènsules  

10 Renovació de la pintura dels murs i voltes 

 
 

 
Sant Pere del Arquells, setembre de 2019 
 
 
 
 

Ramon PADULLÉS i ROSSELL 

arquitecte 12.620.9 

 

PADULLÉS arquitectes    

Tel. 973 48 29 79      

Carrer Ensija,11 Entresol A1      

25280 SOLSONA 

 
 

Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



PADULLÉS arquitectes          Arquitectura, rehabilitació i urbanisme 

 

Memòria descriptiva i constructiva   Restauració de l’església  9 
  Pl. de l’Església s/n. St. Pere dels Arquells 

III. ESTUDI DE VALORS HISTÒRICS, ARTÍSTICS I ARQUEOLÒGICS 

 
1 ANTECEDENTS HISTÒRICS 
 
L'església de Sant Pere dels Arquells es troba situada al municipi de Sant Pere 
dels Arquells a Ribera d'Ondara (la Segarra). 
 
L'església està situada en la part més baixa del poble, a la dreta del riu Ondara, 
molt a prop del nucli de cases que conformen una petita plaça interior. Aquest 
espai, és segurament l'antic claustre del priorat que es va erigir a Sant Pere dels 
Arquells a partir de l'any 1.100. 
 
A mitjans del segle XI fou organitzada la repoblació de les terres de la rodalia de 
Cervera. Probablement, a partir de l'any 1.055, devia portar-se a terme la 
organització del territori i es va edificar una església romànica de la qual avui no 
se'n reconeix cap vestigi. L'església de Sant Pere dels Arquells va restar inclosa 
dins de la demarcació del castell de Rubinat. Els primers que van posseir el 
castell de Rubinat foren la família dels Ódena, que també posseïen el castell de 
Llindars, ambdós territoris situats al comtat de Manresa. 
 
Els orígens de l'església estan relacionats amb la voluntat deis senyors del 
castell de Rubinat, els Ódena, que impulsaren la fundació, dins el terme d'aquest 
castell, del priora! dels Arquells. L'any 1.086 en Guillem Berna  d'Ódena i la seva 
muller Emengarda, junt arnb els seus fills Pere i Ramon, van dotar a l'església de 
Sant Pere dels Arquells, del castell de Llindars amb la meitat del seu delme i 
lotes les seves terres, situat al comtat de Manresa, dins del terme del castell de 
Rubinat. Els Ódena tenien la intenció de fundar-hi un monestir, i va ser l'any 
1100 quan Ramon Guillern d'Ódena, seguint el consell de Bernat Dalmau, 
arxilevita de Tarragona, va donar al monestir de Santa Maria de I'Estany i al seu 
prior, Berna!, l'església perquè hi fundes un priorat. El monestir de Santa Maria 
de I'Estany va esdevenir abadia entre 1.113 i 1.125, i el priora! de San! Pere dels 
Arquells n'era una filial. 
 
L'any 1100, Bernat Dalmau, d'acord amb Ramon Guillern d'Ódena, va fer una 
important donació de béns en el veïnatge dels Arquells a favor del monestir de 
I'Estany, però es reserva, mentre ell visques el castell de Llindars, així com 
l'elecció del primer prior dels Arquells. 
 
Amb la donació a la canónica de I'Estany, el castell de Llindars es convertit en 
una de les possessions mes importants del nou priora í fou sempre la principal 
dotació dels Arquells. El castell va quedar sotmès als Ódena en l'aspecte militar i 
feudal amb atributs que els van infeudar. Així consta que el 1.133 els Cervera, el 
tenien pel priora! dels Arquells. 
 
Els Ódena í altres senyors van dotar Sant Pere dels Arquells amb nombroses 
rendes i esglésies subjectes, corn Santa Maria de Rubinat, Sant Salvador de 
Rubinat, Santa Maria de Montmagastrell (Urgell) i Sant Joan í 
Santa Maria de Pontons (Alt Penedés). 
 
L'any 1.300, el prepòsit dels Arquells, Berenguer de Vall, va aconseguir el domini 
total del castell de Llindars en comprar per 6.700 sous tots els drets senyorials 
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que hi posseïen els Escuder, castlans del lloc. Aquest fet va motivar un seguit de 
discussions entre el priora! dels Arquells i el monestir de Poblet, senyor del vel 
castell de Rubinat, que finiren gracies a una sentència del 1.304. 
 
Entre els segles XII i XIV la comunitat, que es componia de cinc canonges amb 
el prior, dos beneficiats i alguns servents, va tenir una notable vitalitat, ja que les 
visites pastorals del segle XIV confirmen un progressiu esllanguiment de la 
fundació, que és molt clar ja en el segle XVI, moment en què a causa de la 
secularització dictada pel papat passà a dependre del monestir de Montserrat 
(1592) i fou regida per monjos amb títol de paborde, fins el 1835.  
 
Duran el segle XIV es va transformar la primitiva església romànica en una nova 
església gòtica. Però degut a la decadència que va patir la canònica de Santa 
Maria de l'estany va minvar la presència del priorat dels Arquells i el 1413 tenia 
només un priori un canonge, i des del 1450 sols hi consta un paborde, que 
normalment no residia al priorat. El culte religiós eslava en mans d'un sacerdot 
arrendatari. 
 
 
 
 
 
Sant Pere del Arquells, setembre de 2019 
 
 
 
 

Ramon PADULLÉS i ROSSELL 

arquitecte 12.620.9 

 

PADULLÉS arquitectes    

Tel. 973 48 29 79      

Carrer Ensija,11 Entresol A1      

25280 SOLSONA 
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IV. INFORME VISITA D’OBRA ABRIL 2019 EN RELACIÓ AL REFORÇ 
ESTRUCTURAL EXISTENT DE LES VOLTES 

 
 
Per poder realitzar la Restauració de l’església de Sant Pere dels Arquells, 
l’Ajuntament de Ribera d’Ondara va trametre el projecte, a la delegació territorial 
de Lleida, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per tal de 
que es pogués valorar i en el seu cas autoritzar dites obres. 
 
Després de fer una visita a l’obra de la arquitecta del Departament de Cultura de 
Lleida, la Sra. Marta Trollàs Huguet, es va acordar, que per tal de valorar la 
idoneïtat de la proposta de restauració, s’havia de completar la documentació 
presentada i realitzar una inspecció ocular del espai de sota coberta, entre les 
voltes i la coberta, per assegurar l’estabilitat del conjunt arquitectònic. 
 
Així doncs el més d’abril es va portar a terme la visita amb una empresa 
constructora, fent aflorar tot un seguit d’elements de reforç estructural de les 
voltes, que fins al moment havien passat desapercebuts. Es tenia constància 
que el 1987, es va realitzar una actuació de restauració de la coberta, però no 
teníem coneixement que en aquella actuació s’aprofités per fer un reforç 
estructural de les voltes. 
 
S’ha intentat localitzar la documentació d’aquesta intervenció en diferents arxius 
del Bisbat de Solsona, Ajuntament, etcètera, però fins a la data d’avui tant sols 
s’ha pogut trobar un avanç projecte de restauració de l’església, que fa esment a 
una actuació de reforç estructural efectuada a l’any 1987.  
 
Al fer la inspecció visual a traves de la capella lateral esquerra, accedint per 
l’espai entre les voltes i la coberta, i es va poder constatar que hi han unes 
jàsseres de formigó armat que ressegueixen els nervis de les diferents voltes, 
creuant-se i recolzant-se a les jàsseres dels dos costats, fent la funció de reforç 
estructural, encerclant la totalitat de l’església. 
Aquestes jàsseres de formigó armat creuades previsiblement son de dimensions 
suficients per garantir l’estabilitat del conjunt, mínim 30x50cm ancorades als arcs 
de pedra de les voltes.  
 
Al mateix temps, vam constatar, que la coberta esta formada per un entramat 
d’envans conillers, que es recolzen sobre l’estructura de Formigó armat, les 
mateixes voltes, i que a la vegada sustenten l’encadellat bisellat ceràmic formant 
les pendents de la coberta. 
Creiem que quant es va portar a terme la restauració de la coberta, es va 
aprofitar per reforçar l’estructura mitjançant els nervis de formigó armat, i així, 
assegurar l’estabilitat dels nervis de pedra i a la vegada les mateixes voltes. 
 
Durant aquesta visita, es va aprofitar per fer un aixecament del estat actual per 
poder explicar gràficament el sistema constructiu de la coberta, mitjançant les 
dos seccions més representatives. 
1 Adjuntem un annex fotogràfic de la inspecció visual realitzada i la 
documentació gràfica.  
2 Informe històric Arqueòleg elaborat per l’historiador Joan Ramon 
Rodríguez Ximenos.  
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Així doncs, esperem que la documentació aportada ajudi a comprendre millor 
l’estat estructural de la mateixa i permeti la valoració de la restauració que es 
pretén realitzar a l’església de Sant Pere dels Arquells. 
 
 
 
 
Sant Pere del Arquells, maig de 2019 
 
 
 
 

Ramon PADULLÉS i ROSSELL 

arquitecte 12.620.9 

 

PADULLÉS arquitectes    

Tel. 973 48 29 79      

Carrer Ensija,11 Entresol A1      

25280 SOLSONA 
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Annex fotogràfic 
 
 

Accés a sota coberta           Envans conillers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bigues que ressegueixen els nervis de les voltes 
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V. JUSTIFICACIÓ ENDERROC SAGRISTIA I REHABILITACIÓ DEL COR 

 
Justificació de l’enderroc de la Sagristia 

D’acord amb la documentació relativa a l’expedient de declaració BCIN – 
Monument històric de l’Església de Sant Pere dels Arquells (rebuda  en data 04 
de juliol de 2019), la Sagristia annexa a la construcció original podria datar de 
l’any 1744, “segons consta en la llinda de l’obertura exterior”. 
 
No obstant, en primer lloc cal tenir en compte que la datació d’aquest annex 
basant-se únicament en la inscripció en una llinda és qüestionable, donada la 
gran tradició de recuperació de llindes històriques en construccions posteriors. 
En aquest sentit, cal notar que la pròpia llinda es troba recolzada sobre un afegit 
de 4 maons sobre els brancals de pedra, que hauria servit per augmentar 
l’alçada de la finestra en un moment determinat. Aquest fet que reforça encara 
més el dubte de què es tracti d’una llinda original situada en aquesta estructura 
annexa de la Sagristia. 

Llinda obertura exterior sagristia on s’aprecia la utilització de maons sobre els brancals de pedra, una 
solució constructiva que fa pensar en una possible reutilització de la llinda de pedra 

En segon lloc, la Sagristia és un volum annex a l’edificació principal original que 
es va realitzar sense dotar-lo de coherència en relació amb el conjunt, amb una 
estructura aliena i fins i tot amb una alçada diferent de la resta de cobertes de 
l’església. Cal remarcar la diferència respecte de l’addició de les dues capelles 
laterals, també annexos a l’edificació original, però que en aquest cas es varen 
integrar a la resta del conjunt per mitjà de la utilització d’una estructura de 
característiques similars i que finalment van conformar la planta definitiva en 
creu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Volum original Sagristia (foto arxiu Miró i Rosinach)     Volum actual Sagristia  
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Els valors històrics, arquitectònics, artístics i culturals d’aquest tipus de 
construcció són ben escassos. Cal remarcar que la seva configuració 
arquitectònica original era d’un cos de dues plantes cobert amb una teulada en 
pendent a una aigua, d’alçada diferent a la resta de cobertes. 
 
En tercer lloc, durant les últimes intervencions de rehabilitació de l’església de 
data 1987, es va enderrocar la primera planta d’aquest volum annex, pel que 
actualment només resta la planta baixa. Aquest volum compta amb una coberta 
plana formada per bigues de formigó prefabricat i encadellat ceràmic, amb una 
problemàtica greu d’humitats que està degradant interiorment no tant sols la 
Sagristia sinó també el volum de l’església original.  
 
Per tant: 

o atès que es tracta d’una construcció annexa d’escàs valor arquitectònic.   

o atès que en l’última intervenció es va enderrocar més de la meitat del volum 

annex original (planta primera i coberta). 

o atès que el volum existent de planta baixa dificulta la comprensió de la resta 

del conjunt arquitectònic. 

o atès que d’acord amb els criteris d’intervenció establerts per l’article 35.1 de 

la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, “és prohibit reconstruir total o 

parcialment el bé, excepte en els casos en què s’utilitzin parts originals, i de 

fer-hi addicions mimètiques que en falsegin l’autenticitat històrica.” 

o atès que les restes actuals de la Sagristia es troben en situació pràcticament 

de ruïna i que comprometen també la salubritat de la resta de l’església. 

Es proposa l’enderroc de la part que actualment es conserva de la Sagristia per 
tal de què permeti una millor interpretació històrica del volum. Així mateix, 
d’acord amb els criteris d’intervenció establerts per l’article 35.1 de la Llei 9/1993 
del patrimoni cultural català, caldrà documentar les parts que hagin de ser 
enderrocades. 
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Justificació de la rehabilitació del Cor 

Tal i com es determina dins la documentació relativa a l’expedient de declaració 
BCIN – Monument històric de l’Església de Sant Pere dels Arquells, el Cor es 
troba en molt mal estat de conservació, gaireb´`e en estat de ruina, i per tant 
“serà convenient renovar tota l’estructura i el terra de rajola.” 
 
En aquest sentit, el projecte incorpora la renovació d’aquest element d’acord  
amb les determinacions esmentades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Pere del Arquells, setembre de 2019 
 
 
 
 

Ramon PADULLÉS i ROSSELL 

arquitecte 12.620.9 
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Estat actual del Cor a rehabilitar    
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VI. INFORME HISTÒRIC DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DELS ARQUELLS  
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VII. RESIDUS D’OBRA 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

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

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

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

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

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

si no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

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

obra de fàbrica 170102 0,542 1,000 0,512 2,500

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……… - 0,000 - 0,000

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

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

0,7556 1,00 t 0,7544 2,50 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

1417 Restauració de l'Església de Sant Pere dels Arquells

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Plaça de l'Església, s/n
Sant Pere dels Arquells

no

Comarca : Segarra

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

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               

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

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

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

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

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

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

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

totals d'enderroc 

és residu
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si
si
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

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

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

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 0

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

projecte*
Contenidor per Formigó no no

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

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

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

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

Terres per a l'abocador

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

Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

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

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

5.-

5.-
6.-

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

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

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

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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

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

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

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

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

tipus de residucal separar

no inert
no no especial

no inert

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

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

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

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

(m3)
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
-5,28
0,00
0,00

5,28
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si

-

si

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 6,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 0,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 17,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 7,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 0,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 6,00 €/m3 7,00 €/m3 0,00 €/m3

Terres -5,28

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 0,00 €/m3 17,00 €/m3

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 3,38 -

Petris barrejats 0,00 0,00

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

0,00

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

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

m3

euros

El volum dels residus és de : -8,59

El pressupost de la gestió de residus és de : 100,00

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

94,16

pressupost

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

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

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

40,50 120,25 -66,59

Compactadores

- - -

-

- - -

- -

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

UTE MASCARDONA PARATGE DE MASCARDONA E-1114.09

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

25200 Cervera

-

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

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

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

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

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

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

Transport      

885,84 100,00 -66,59

Valoritzador / Abocador         

-

0,00

runa neta

- -

20,25 0,00

-

-

-

0,00

-

40,50

- -
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

PRESSUPOST 

Classificació      

0,00 - -

- -

- - -

-
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unitats -

unitats -

unitats -

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

si
si

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

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

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

-
-

-
-
-
si

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

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

documentació gràfica

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

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

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

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

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

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

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T -11,09 T
T 0,85 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 1 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

15,00

FIANÇA

fiança

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

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

L'Ajuntament d'/de

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

Sant Pere dels Arquells

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

1,00
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 11,00

Total fiança **

1,0

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

-11,09
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Sant Pere dels Arquells, setembre de 2019 
 

 

 
Ramon PADULLÉS i ROSSELL 

arquitecte 12.620.9 

 

PADULLÉS arquitectes    

Tel. 973 48 29 79      

Carrer Ensija,11 Entresol A1      

25280 SOLSONA 
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PADULLÉS, arquitectes          Arquitectura, rehabilitació i urbanisme 
 

Plec de condicions tècniques particulars   Restauració de l’església  1 
  Pl. de l’Església s/n. St. Pere dels Arquells  
 

 
 
 
 
0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, portaran el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives 
europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les 
corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat compliment, pel projecte 
o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, 
almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin 
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característiques 
tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, equips i 
sistemes emparats per ella.  

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats 
per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció facultativa 
sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
  

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, 
d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director 
de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions 
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els 
materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instalꞏlacions, així com les verificacions 
i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes 
de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 
compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, 
realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instalꞏlacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
 
SUBSISTEMA ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu 
reciclatge o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 
Enderroc per colꞏlapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per colꞏlapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per colꞏlapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de colꞏlapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 
juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instalꞏlacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant 
sempre les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan 
existeixin línies elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, 
en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàlꞏliques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers 
emprats, possibilitat de desplaçament. En la seva colꞏlocació es tindran en compte les següents condicions: 
Els elements metàlꞏlics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats 
sempre per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a 
més, a les façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els 
seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a 
les rodes quan aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i 
marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no 
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instalꞏlacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el 
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anulꞏlació d'instalꞏlacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 
Anulꞏlació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del 
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  
Instalꞏlació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  
Instalꞏlació de mesures de protecció colꞏlectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones o 
edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instalꞏlació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instalꞏlació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instalꞏlació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
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enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat 
especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc 
mecànic, s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de 
la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. 
En el pla d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc 
per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun 
element estructural. En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa 
encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials 
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició. 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàlꞏlics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de 
qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu 
pes o volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es 
produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En 
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor 
manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements 
ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els 
elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus 
efectes. 
Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o 
carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de 
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim 
de 3 plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una 
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es 
disposi d'espai per a la seva instalꞏlació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al 
corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes 
provinents de l’enderroc. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les 
mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i 
senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  
  
1.1 Enderroc d’elements estructurals 
Treballs de demolició d’elements constructius amb funció estructural.  
 
Execució 
Condicions prèvies 
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Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. 
S’apuntalaran els elements en voladís abans de retirar els que els serveixen de contrapès.  
L’enderroc per colꞏlapse no s'utilitzarà en edificis amb estructura d'acer; tampoc en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment 
combustibles. 
L’enderroc per mitjans manuals s'efectuarà, en general, planta a planta de dalt cap a baix de manera que es treballi sempre en el mateix 
nivell, sense que hi hagi persones situades en la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que s’hagin d’enderrocar per bolcada. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de murs i pilars de càrrega. Com a norma general, haurà d’efectuar-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de planta 
amb estructura horitzontal desmuntada i els murs i/o pilastres a l'aire. Prèviament s'hauran enretirat d’altres elements estructurals que es 
recolzin en aquests elements. S'alleugerirà simètricament la càrrega que gravita sobre els murs i arcs dels buits abans d’enderrocar-los. En 
els arcs s'equilibraran les possibles empentes laterals i s’estintolaran sense tallar els tirants existents fins que siguin enderrocats. A mesura 
que avanci l’enderroc del mur s'aniran arrencant els bastiments, ampits i impostes. En murs d'entramat de fusta es desmuntaran els 
dorments, en general, abans d’enderrocar el material de farciment. Quan es tracti d'un mur de formigó armat s’enderrocarà, en general, com 
si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es 
permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar les 
de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà sobre 
ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense travar 
o apuntalar quan superin una alçada superior a 7 vegades el seu gruix. L’enderroc d'aquests elements constructius es podrà dur a terme: A 
mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instalꞏlada per l'exterior i treballant sobre 
la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i efectuant el tir a una 
distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment l'element i aplicant la força 
per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.  
Enderroc de volta. S’ apuntalaran i es contrarestaran les empentes; seguidament es descarregarà tot el farciment o càrrega superior. Previ 
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó i 
en espiral per a les voltes a la catalana. 
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars 
i forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. 
No es deixaran mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de 
la direcció de les armadures per tal d’evitar moments o torsions no previstes. 
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per 
exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de 
formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar, 
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los 
bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treballant i, tanmateix, 
s’atirantaran per tal de controlar on han de caure. 
Enderroc de forjats. S’enderrocaran, per regla general, després d'haver suprimit tots els elements situats per sobre del seu nivell, fins i tot 
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apuntalat prèviament, així com els trams de forjat en s’hi observin cediments. Els voladissos 
seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen. 
Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o 
apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega 
admissible per a la qual es van edificar. Quan existeixi material de farciment solidari amb el forjat s’enderrocarà tot el conjunt simultàniament. 
Forjats de biguetes. Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal 
estat, sobretot en les zones pròximes a baixants, cuines, banys o bé quan es trobin en contacte amb xemeneies. S’enderrocarà l’entrebigat 
a banda i banda de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat 
no es desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o 
correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta 
és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. 
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paralꞏleles a l'armadura principal de manera 
que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre 
mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major 
trossejat de peces, s’apuntalarà tot element abans de procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures 
a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats. Les 
lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al final 
les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus. 
Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs. 
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot dur-se a terme l’enderroc o bé amb la utilització de martells 
pneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis 
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió 
controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius 
de seguretat, situant al personal laboral i a tercers a cobert de l'explosió. Si l’enderroc es realitza amb martell pneumàtic compressor, s'anirà 
enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament. 
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió 
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot 
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la D.F.; i aquests no es retiraran 
mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o 
qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D.F. 
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al colꞏlector 
general i s’obturarà l'orifici resultant. Seguidament s'excavaran les terres per mitjans manuals fins a descobrir el clavegueró, seguidament 
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme 
l’enderroc per mitjans mecànics, una vegada duta a terme la separació clavegueró-colꞏlector general. S'indicarà si han de ser recuperades 
les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons. 
Enderroc d'instalꞏlacions Els equips industrials es desmuntaran, en general, seguint l'ordre invers al que es va seguir a l’hora d'instalꞏlar-los, 
sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element 
dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la D.T., podran enderrocar-se de forma 
conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn. 
 
1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
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Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en el 
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on 
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SISTEMA ESTRUCTURA 
  
SISTEMA ENVOLVENT 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
1 COBERTES INCLINADES  
Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors, tant en les parts opaques com a les 
translúcides, i en el que l’element d’acabat de coberta garanteix l’estanquitat. La coberta té com a objectiu: separar, connectar i filtrar interior-
exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1 
Limitació de la demanda energètica, CTE DB HS1 protecció enfront de la humitat i CTE DB HS5 evacuació d’aigües. De cobertes inclinades 
en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Bàsic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energètica; CTE-HS1, 
Impermeabilitat; CTE-DB SI, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Protecció al soroll; CTE-DB SE-AE. Resitència la vent, Seguretat 
Estructural-Accions a l’edificació. 
Decret d’Ecoeficiència, demanda energètica. D.21/2006. 
Condicions acústiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988. 
UNE. 
UNE 85.208-81. Permeabilitat a l’aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistència al vent; UNE 12.207:2000. Permeabilitat 
de l’aire. 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
  
Components 
Sistema de formació de pendents, aïllament tèrmic, capa de impermeabilització, teulada, sistema d’evacuació d’aigües i materials auxiliars. 
Característiques tècniques mínimes 
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de 
impermeabilització que s’utilitzi. En coberta sobre forjat horitzontal el sistema podrà ser mitjançant suports a base d’envanets de maó, o 
placa nervada o nervada de fibrociment. En el cas de suports a base d’envanets de maó, estaran formats per: taulons de peces alleugerides 
encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó, grandària màxima de 
l’àrid 10 mm, acabat remolinat, estructura metàlꞏlica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa ondulada o nervada de 
fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en una dimensió de com a mínim 
30 mm. 
Aïllament tèrmic. El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per proporcionar al sistema la solidesa 
necessària davant de les solꞏlicitacions mecàniques. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i una 
resistència tèrmica major a 0,25 m2K/W. Generalment s’utilitzaran mantes de llana mineral, panells rígids o panells semirrígids, com perlita 
expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extruït (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW), 
Poliisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1. 
Capa de impermeabilització. Pot ser recomanable la seva utilització en cobertes amb baix pendent o quan l’encavalcament de les teules 
sigui escàs, i en cobertes exposades a efectes combinats de pluja i vent. Per aquesta funció s’utilitzaran làmines asfàltiques o altres làmines 
que no plantegin dificultats de fixació al sistema de formació de pendents, ni presentin problemes d’adherència per les teules. Resulta 
innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres elements 
que prestin similars condicions d’estanquitat. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina. Amb materials bituminosos i 
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bituminosos modificats, les làmines podran ser d’oxiasfalt o de betum modificat, amb poli (clorur de vinil) plastificat i amb un sistema de 
plaques. 
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos o 
altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extruït, podran rebre’s amb morter mixt, 
adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compatibles amb l’aïllament, teules corbes o mixtes. La teulada podrà ser: de teula mixta de 
formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta. 
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del 
CTE DB-HS 5. El sistema podrà ser vist o ocult. Durant l’emmagatzematge i transport dels diferents components, s’evitaran deformacions 
per incidència dels agents atmosfèrics, d’esforços violents o cops, per a això s’interposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de 
material es formaran i explotaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, evitant-se una exposició perllongada del material 
a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus. 
Materials auxiliars. Morters, llates d’empostissat de fusta o metàlꞏliques, fixacions. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules 
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització, 
segons CTE DB HS1 punt 5.1.4.1. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima. A la D.T. es faran notar les especificacions relatives al 
tipus de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dimensions, color, textura), també s’especificarà la disposició de les teules en el suport 
(encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, i es retiraran els materials i eines que puguin desprendre’s. Quan la formació de pendents sigui 
l’element que serveix de suport de la impermeabilització, la seva superfície ha de ser uniforme i neta, a més a més el material que ho 
constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió. 
Fases d’execució 
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les solꞏlicitacions mecàniques i tèrmiques. La 
seva constitució ha de ser l’adequada per la rebuda o fixació dels altres components. En funció del tipus de protecció, quan no hi hagi capa 
de impermeabilització, haurà de tenir un pendent mínim cap als elements d’evacuació d’aigua, segons la taula 2.10 del CTE DB HS1. 
Garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, el sistema de formació de pendents. La superfície per a suport de llates d’empostissar i panells 
aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetrà l’ancoratge mecànic de 
les llates d’empostissar. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre mort, el tauler 
de tancament superior de la cambra d’aire haurà d’assegurar-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents pronunciats; alhora 
haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per tal d’evitar tensions de 
contracció i dilatació, tant per retracció com per oscilꞏlacions de la temperatura. Ho podem fer amb envanets de sostre mort rematats amb 
tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o també amb la utilització de panells 
o plaques prefabricats no permeables a l’aigua, fixats mecànicament, bé sobre corretges recolzades en parets de tres quarts de maó, en 
bigues metàlꞏliques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàlꞏlica lleugera. La capa de regularització del tauló, per a 
fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense resalts que dificultin la disposició correcta de les llates d’empostissar 
o llistons. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades, es tindran en compte l’encavalcament frontal 
entre plaques, que serà de 150 mm, i l’encavalcament lateral el donarà la forma de la placa i serà d’una ona com a mínim. Les llates 
d’empostissar metàlꞏliques per la colꞏlocació de les teules planes o mixtes es fixaran a la distància adequada, que asseguri la punta perfecta, 
o si escau, l’encavalcament necessari de les teules. Per a teules corbes o mixtes rebudes amb morter, la dimensió i modulació de l’ona o 
greca de les plaques serà la més adequada a la disposició canal- cobertores de les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules 
corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant. Les plaques prefabricades, ondulades o grecades, que s’utilitzin 
per al tancament de la cambra d’aire, aniran fixades mecànicament a les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de 
tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les tensions d’origen tèrmic. 
Aïllament tèrmic. Ha de colꞏlocar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o 
panells semirrígids colꞏlocats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el 
cas d’emprar llates d’empostissar, el gruix de l’aïllament coincidirà amb el d’aquests. Quan s’utilitzin panells rígids o panells semirrígids per 
a l’aïllament tèrmic, es colꞏlocaran entre llates d’empostissar de fusta o metàlꞏlics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. Si els 
panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paralꞏlels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport 
resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada. En el cas d’emprar llates d’empostissar, es colꞏlocaran en el sentit del pendent 
posant-hi així el material aïllant, conformaran la capa d’aeració. L’altura de les llates d’empostissar estarà condicionada pels gruixos de 
l’aïllant tèrmic i de la capa de aeració. La distància entre llates d’empostissar anirà en funció de l’amplada dels panells, sempre que no 
excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprofitament. L’altura mínima de la cambra 
d’aire serà de 30 mm i sempre quedarà comunicada amb l’exterior. 
Capa de impermeabilització. Ha de colꞏlocar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la 
impermeabilització han de colꞏlocar-se en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent 
d’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigües. Excepcionalment podrà utilitzar-se en cobertes amb baix pendent o 
quan l’encavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el pendent 
de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos modificats. 
Quan el pendent de la coberta estigui comprès entre 5 i 15%, han de utilitzar-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar el 
impermeabilitzant de l’element que li serveix de suport per a millorar l’absorció de moviments estructurals, han de utilitzar-se sistemes no 
adherits. Amb poli clorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecànicament. 
Impermeabilització amb poliolefines. Han de utilitzar-se làmines d’alta flexibilitat. Impermeabilització amb un sistema de plaques. 
L’encavalcament de les plaques ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats 
amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces 
suficient per garantir l’ estabilitat depenent del pendent de la coberta, del tipus de peces i de l’encavalcament de les mateixes, així com de 
la zona geogràfica de l’emplaçament de l’edifici. Quan es decideixi la utilització d’una làmina com impermeabilitzant, anirà simplement 
encavalcada, tibada, clavada i protegida pel tauler d’aglomerat fenòlic. Quan es decideixi la utilització de làmina asfàltica com 
impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar fermament 
adherida amb bufador i fixada mecànicament amb els llistons o llates d’empostissar.  
Cambra d’aire. Durant la construcció de la coberta s’ha d’evitar que caiguin, rebaves de morter i brutícia. Ha de situar-se en el costat exterior 
de l’aïllant tèrmic i ventilar-se mitjançant un conjunt d’obertures. L’altura mínima de la cambra d’aire serà de 30 mm. La cambra d’aire 
quedarà comunicada amb l’exterior, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat inclinat. La cambra d’aire 
es podrà aconseguir amb les llates d’empostissar únicament o afegint a aquests un entaulat d’aglomerat fenòlic o una xapa ondulada. En 
coberta de teula sobre forjat horitzontal. La cambra ha de permetre la difusió del vapor d’aigua a través d’obertures a l’exterior colꞏlocades 
de manera que es garanteixi la ventilació creuada. A aquest efecte les sortides d’aire se situaran per sobre de les entrades a la distància 
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màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades; preferentment amb obertures contigües. 
Les obertures aniran protegides per evitar l’accés d’insectes, aus i rosegadors. Quan es tracti de limitar l’efecte de les condensacions davant 
condicions climàtiques adverses, a més a més de l’aïllant que se situï sobre el forjat horitzontal, la capa sota teula aportarà l’aïllant tèrmic 
necessari. 
Teulada. Ha de rebre’s o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la coberta, 
l’altura màxima de l’aiguavés, el tipus de peces i l’encavalcament de les mateixes, així com de la ubicació de l’edifici. L’encavalcament de 
les peces ha d’establir-se d’acord amb el pendent de l’element que els serveix de suport i d’altres factors relacionats amb la situació de la 
coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica. No s’admeten per a ús d’habitatge, la colꞏlocació de la teula sense cap 
adherència quan l’estabilitat de la teulada es fiï exclusivament al propi pes de la teula. Teules corbes, mixtes i planes, rebudes amb morter. 
La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o accés a instalꞏlacions. 
En el cas de peces cobertores, aquestes es rebran sempre en ràfecs, careners i vores laterals d’aiguavés i altres punts singulars. Amb 
pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan les condicions ho 
permetin i si no es fixen la totalitat de les teules, s’alternaran fila i filera. Teules corbes rebudes amb morter sobre suport de ram de paleta. 
Les peces canals es colꞏlocaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs, careners, vores laterals 
d’aiguavés i altres punts singulars, es rebran canals i cobertores. Les cobertores deixaran una separació lliure de passada d’aigua comprès 
entre 30 i 50 mm. Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha d’excedir el 49%. Ha d’existir 
la correspondència morfològica necessària i les teules han de quedar perfectament encaixades sobre les plaques. Han de rebre totes els 
teules de ràfecs, careners, vores laterals d’aiguavés, aiguafons, careners i altres punts singulars. Teules corbes i mixtes rebudes sobre 
xapes ondulades en els seus diferents formats. L’acoblament entre la teula i el suport ondulat en els seus diferents formats resulta 
imprescindible per a l’estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates d’empostissar metàlꞏlics, aquests 
seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, colꞏlocades paralꞏlelament al ràfec. Les fixacions de les teules 
a les llates d’empostissar metàlꞏlics es faran amb cargols roscats a la xapa i es realitzaran de la mateixa manera que en el cas de llates 
d’empostissar de fusta. Tot això es realitzarà segons especificacions del fabricant del sistema. Teules planes i mixtes fixades mitjançant 
llistons i llates d’empostissar de fusta o entaulats. Les llates d’empostissar i llistons de fusta seran de l’escairada que es determini per a 
cada cas, i es fixaran al suport amb la freqüència necessària tant per assegurar l’estabilitat com per evitar el guerxament. Podran ser de 
fusta de pi, amb les tensions estabilitzades evitar guerxaments, seca i tractada contra l’atac de fongs i insectes. Els trams de llates 
d’empostissar o llistons es disposaran amb juntes de 10 mm, fixant ambdós extrems a un costat i a l’altre de la junta. Les llates d’empostissat 
s’interrompran en les juntes de dilatació de l’edifici i de la coberta. En cas d’existir una capa de regularització de taulers, sobre les quals 
hagin de fixar-se llistons o llates d’empostissar, tindrà un gruix ≥ 30 mm. Els claus penetraran 25 mm en llates d’empostissar de 50 mm com 
a mínim. Els claus i cargols per a la fixació seran preferentment de coure o d’acer inoxidable, i els enganxis i claudàtors d’acer inoxidable o 
acer zincat. S’evitara la utilització d’acer sense tractament anticorrosiu.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions d’identificació i assaigs en cadascun dels següents capítols: Formació de aiguavés, Taulers, 
Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons. 
  
Amidament i abonament 
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els solapaments, 
part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com colꞏlocació, segellat, protecció durant les obres 
i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons. 
  
Verificació 
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores. 
Transcorregudes 24 hores de l’assaig d’estanqueïtat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon 
funcionament d’aquests. 
  
SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 
 
1 AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc 
segons la normativa del CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els obtinguts 
al DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SI. 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
Reglament d’instalꞏlacions de protecció contra incendis. RD 1942/1993. 
Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència en front al foc. RD 312/2005. 
Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis, TINSCI. 
Instrucció Técnica Complementària, ITC-MIE-AP 5. BOE. 149; 23.06.82. 
Manual d’Autoprotecció. Guia pel desenvolupament del Pla d’Emergència contra incendis i d’evacuació de locals i edificis. 
Prevenció d’incendis en allotjaments turístics. BOE. 20.10.79. 
Protecció contra incendis en establiments sanitaris. BOE. 252; 07.01.79. 
Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials. RD. 2267/2004. 
UNE. UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 1: Requisitos. 
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural. Parte 2: Guía para la aplicación  
  
1.1 Morters 
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals. 
  
Components 
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals. 
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
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L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la superfície seca 
no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos per tal 
d'afavorir l'adherència del morter. La temperatura de treball ha de ser ≥ 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 
S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir additius al producte 
preparat. 
Fases d’execució 
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de quedar llisa, 
amb la planor i l'aplomat previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m. 
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al 
suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre –2 a 
+15 mm. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
  
  
2 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  
  
  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

  
  
2.1 Imprimadors  
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid. 
  
Components 
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, 
acrílics, emulsions d’estirè-butidiè, epoxi-betum, polièster) i l’alquitrà-brea (alquitrà amb resines sintètiques...). 
  
Execució 
Condicions prèvies  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar ben 
adherit al suport. El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la D.T. o en el seu 
defecte, les especificades per la D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. S’han 
de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a 
fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de 
continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.  
Aplicació de l’imprimació, en el seu cas. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte. 
Control i acceptació 
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció 
del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions asfàltiques 
se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que 
calguin per a la seva completa finalització. 
  
2.2 Làmines  
Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la colꞏlocació d’una o vàries membranes. 
  
  
Components 
Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o plastòmers, 
plaques asfàltiques, làmines d’alquitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat P.E.A.D., polietilè 
clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 
Característiques tècniques mínimes  
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).  
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàlꞏlica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).  
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Colꞏlocades amb fixacions mecàniques (GF). 
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Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre 
o poliester. Colꞏlocades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un 
geotèxtil incorporat. 
Barreres sintètiques i metàlꞏliques. 
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester. 
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 
  
  
Execució 
Condicions prèvies 
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambien t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui o 
la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i 
no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és de formigó 
o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de colꞏlocar la membrana han d'estar preparats tots els punts 
singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les 
característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 
3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir 
temperatures superiors als 30°C. Les làmines colꞏlocades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan, 
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal 
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques 
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les solꞏlicitacions 
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que 
és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 
Fases d’execució 
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir 
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 
15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa de 
pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar 
reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre 
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de 
la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt 
s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament. 
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina 
bituminosa, abans de colꞏlocar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre 
cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-
hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. Les 
plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàlꞏlics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu 
asfàltic. Les plaques s'han de començar a colꞏlocar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de colꞏlocar invertida.  
Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser contínues 
i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de quedar tapada 
amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La làmina ha 
de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La temperatura a la caldera ha 
d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de colꞏlocar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar lleugerament la superfície del 
màstic bituminós ja estès, abans de colꞏlocar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en contacte amb d'altres materials 
bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme. 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per 
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Colꞏlocació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es colꞏloqui. Membrana 
no adherida o fixada mecànicament. Colꞏlocació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). Ha de quedar 
fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. 
Les fixacions han de quedar situades formant línies paralꞏleles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han d'utilitzar tacs de PVC 
i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura química amb 
un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat a les dues cares 
dels elements a unir i per pressió.  
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals del 
perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el 
sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha 
de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar 
encastat un cordó celꞏlular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre 
dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semiadherida, 
ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de ser la 
indicada en la D.T. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre 
que siguin vulcanitzades amb premsa.  
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de 
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per les 
partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de l'humitat (terreny). 
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Control i acceptació 
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 
  
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 
  
 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
SUBSISTEMA PAVIMENTS 
 
1 PER PECES  
  
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
1 Ceràmics  
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 
en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 
  
Components 
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de colꞏlocació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcelànic. Molt baixa absorció d'aigua, 
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta, 
extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang cuit. 
D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran 
trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pelꞏlícula de polietilè, feltre 
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir funció 
de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la colꞏlocació amb capa 
fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues i per a 
garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de colꞏlocació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de 
formigó. 
Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de colꞏlocació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un 
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines 
sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un 
material elàstic, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament 
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en 
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Rajoles i Morters. 
Execució 
Condicions prèvies 
La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample <5mm. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a 
ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb 
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una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 
pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni 
amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Colꞏlocació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de colꞏlocar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de colꞏlocar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h 
següents a la seva colꞏlocació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 
ml dels revestiments de graó i sòcol. 
  
SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ALICATATS 
Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, 
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, 
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres 
porcelꞏlànic o de gres premsat esmaltat. 
  
Normes d’aplicació 
UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos. 
  
Components 
Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  
Característiques tècniques mínimes 
Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcelànic, molt 
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta a 
alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, generalment 
no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades en sec, 
esmaltades. 
Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no 
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 30 
cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 2 
mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir 
una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 
Material d'unió. Sistema de colꞏlocació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de colꞏlocació 
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un conglomerant 
hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i orgànics. El morter/cola podrà ser 
convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió (pastes adhesives) 
(D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada i additius orgànics; 
amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra sílice). 
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost 
de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material 
compressible, (goma, plàstics celꞏlulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 
Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua 
i Àrids. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En 
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es 
colꞏlocarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir 
del nivell d’aquest. La colꞏlocació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. 
Fases d’execució 
La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà 
entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no 
s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-250 
m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent colꞏlocats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als paraments 
de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les instruccions del 
fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendrà sobre el 
parament amb llana dentada. 
Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es colꞏlocaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, 
picant-los amb la paleta i colꞏlocant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  
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Acabats. Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de 
ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua 
i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 
Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 
mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 
Control i acceptació 
De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 
Materials i colꞏlocació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 
Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen 
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  
Juntes de colꞏlocació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant. 
  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es 
dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduibles el 50%; obertures > 2,00 m², deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que 
es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat 
cal amidar també aquests paraments. 
  
2 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. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
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 silícis i calices 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 metàlꞏlica de fibra de vidre, de polièster o metàlꞏlica, 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. 
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 
colꞏlocat 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.  
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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 calisses (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 colꞏlocar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàlꞏlica, 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 de cornises i rematades no s'ha d'aplicar 
directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàlꞏlica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet 
acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. 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. Compreocació 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. 
  
3 ENGUIXATS 
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual 
es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona vista, 
acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no. 
  
Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 
  
Components 
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 
Característiques tècniques mínimes 
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció 
i treballabilitat.  
Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció i 
treballabilitat  
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 
Aigua. 
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
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 
En les arestes es colꞏlocaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada colꞏlocades es realitzarà una mestra a cadascun 
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col.locat els marcs de 
portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats 
sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura 
sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Fases d’execució 
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, 
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals 
de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa 
i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la 
capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  
Control i acceptació 
Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui 
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàlꞏlics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de 
duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els 
valors locals majors que 40.  
  
Amidament i abonament 
m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat 
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², 
no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. 
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4 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instalꞏlacions, amb preparació 
prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, Pintat estructures d’acer. 
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 nitrocelꞏlulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures 
bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues celꞏlulòsiques, 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, instalꞏlacions, baixants, etc... I es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
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 metàlꞏliques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant 
raspall metàlꞏlic, 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 selladora 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 metàlꞏliques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocelꞏlulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no grassa i en cas de superfícies metàlꞏliques, 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 selladora, 
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. 
  
5 ESTUCATS I ESGRAFIATS  
Estucats. És un revestiment d’estuc, material que, tradicionalment s’obtenia de barrejar calç, pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre un 
arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el emmotllurat de decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha estucs 
que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintètics. S’han considerat dos tipus d’estucats: Estucat en calent, té un acabat brillant 
aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa calenta. Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. Les característiques 
i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 
Esgrafiats. És un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de capes d’estucs de diferents 
colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de tal manera que vagin apareixent superfícies de diferents 
colors, segons la profunditat dels solcs. Les característiques i condicions de posada a l’obra són similars als arrebossats. 
Components  
Morter de ciment, granulat, calç, sorra de marbre, pasta de guix amb cola, morter monocapa i pasta vinílica. 
Execució 
Condicions prèvies 
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes. Ha de tenir un color i una textura 
uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents. Ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície 
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plana amb angles vius. S'han de respectar els junts estructurals. S'han de deixar els junts de treball fixats per la D.F. En l'acabat pintat, la 
pintura ha de quedar ben adherida al suport. S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: l’humitat relativa de l'aire sigui 
superior al 60% a l’exteriors, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques 
i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica, la temperatura ha d’estar dins dels 
límits de 5°C i 35°C; per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa: temperatura a d’estar 
dins dels límits de 5°C i 30°C. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar els treballs fets 24 h abans refer 
les parts afectades. 
Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies. Si la superfície 
d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescències. 
Fases d’execució 
Neteja i preparació de la superfície a revestir. 
Replanteig de junts horitzontals i verticals. En el cas d'estuc amb especejat en carreus: si el suport no és homogeni, els junts entre materials 
diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. 
Estesa o projectat de les pastes. El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció 
baixa de ciment. Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Si el suport és un enguixat, ha d'estar 
sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat. L'estuc de pasta vinílica i la seva emprimació acrílica no s'han 
d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la base.  
Acabat de la superfície. Repàs i neteja final. 
Estucat projectat sobre paraments enguixats o arrebossats. Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, 
taques, fissures, parts engrunades ni d'altres imperfeccions. El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa. S'han de corregir i 
eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les 
eflorescències i les floridures. Estuc de calç o de morter de ciment i additius. S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol. 
Estuc de calç i sorra de marbre. Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la D.F. una petita proporció de ciment blanc o de colorants, si 
ho exigeix l'acabat. Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més a la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer amb pasta de 
calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final. Si l'acabat es planxat en calent, desprès de 
la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent. Estucat 
pintat. La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec. S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes. 
Toleràncies d'execució. Planor de calç i sorra de marbre ± 2, morter monocapa ± 5, pasta de guix amb cola i morter de ciment blanc i sorra 
de marbre ± 1 mm/m . Estucat de calç i sorra de marbre. Gruix: - 2 mm, + 4 mm. Estucat de pasta vinílica. La unitat d'obra inclou la capa 
d'emprimació acrílica. 
Amidament i abonament 
m² de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
Obertures ≤ 1 m², 0%; Obertures entre 1 i 2 m², 50%; Obertures > 2 m, 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 
l'amidament inclou la feina els retorns (brancals, llindes, etc...). En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també aquests paraments. 
 
 
 
 
 
 

Sant Pere dels Arquells, febrer de 2019 
 
 
 
 
 
 

Ramon PADULLÉS i ROSSELL 
arquitecte 12.620.9 
 
 
PADULLÈS, arquitectes    
Tel. 973 48 29 79      
Carrer Ensija,11 Entresol A1      
25280 SOLSONA 
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DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
Restauració de l’església de Sant Pere dels Arquells 

Emplaçament: 
Plaça de l’Església, s/n 

Superfície construïda: 
238,40 m2 

Promotor: 
Ajuntament de Ribera d’Ondara 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Ramon Padullés Rossell 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
Ramon Padullés Rossell 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 
Topografia: 
Segons plànol d’emplaçament 

Característiques del terreny:  
El nivell freàtic que per sota del nivell inferior de l’edifici 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
No trobem cap edificació a l’entorn que pugui dificultar les obres de construcció 

Instal∙lacions de serveis públics:  
No hi ha servituds conegudes sobre la parcel·la, ni a favor de terceres ni de línies elèctriques aèries o 
soterrades. 
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres)
La parcel∙la d’actuació només dona al carrer Girasol, de 10 m d’amplada, amb molt poca flux de vehicles, i 
unes voreres 1m. 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

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 de manteniment posteriors.  

Permet 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 i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, 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 sigui necessari, per  la Direcció Facultativa. En cas d'obres de  les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S 
i  S.  Les  anotacions  fetes  al  Llibre  d'Incidències  hauran  de  posar‐se  en  coneixement  de  la  Inspecció  de  Treball  i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots‐contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin 
la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, 
comunicant‐ho a  la  Inspecció de Treball  i  Seguretat Social, al  contractista,  sots‐contractistes  i  representants dels 
treballadors. 

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitats als contractistes i als sots‐contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari  aplicarà  les mesures que  integren el deure general de prevenció, d'acord amb els  següents principis 
generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal∙lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut dels treballadors.  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
 La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms  
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

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

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i 
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar‐se quan els riscos que generin siguin substancialment menors 
dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la 
previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una 
formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar‐la en 
el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal∙lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 

protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  
 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin 

riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, 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 altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

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

Treballs previs 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 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 
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 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 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  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 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 murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 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  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs 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 recalços  
 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)  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 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  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal∙lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 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  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 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)  
 Altres  

Coberta 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
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 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
 Altres  

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)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

Instal∙lacions 

 Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre‐esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE  COMPORTEN  L'ADOPCIÓ  DE  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I  PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
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 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col∙lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col∙lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col∙lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
 Limitar 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  
 Mantenir les instal∙lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les 

persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  
 Col∙locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal∙lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col∙locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal∙lació de serveis sanitaris  

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  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col∙lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb 
formació i capacitació suficient.  
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 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb 

perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de  la situació dels diferents centres mèdics als quals  s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient 
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

 

Solsona, febrer de 2019  
 
 
 
 
 
 

Ramon PADULLÉS i ROSSELL 
arquitecte 12.620.9 

 
 

PADULLÈS, arquitectes    
Tel. 973 48 29 79      
Carrer Ensija,11 Entresol A1      
25280 SOLSONA 
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Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 
27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a 
l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en 
el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 
 
Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación 
y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 
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Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 
Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
 
Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
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CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 
Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instalꞏlacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
 
NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

Sistemes estructurals 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 
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NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 

Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis 

Instalꞏlacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, 
excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària 
AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
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Instalꞏlacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instalꞏlacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instalꞏlacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 
 

Instalꞏlacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instalꞏlacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  
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Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionelꞏlosi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instalꞏlacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instalꞏlacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
 
 

Instalꞏlacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 
instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  
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Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instalꞏlacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions 
d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instalꞏlacions en 
ús no inscrites al Registre d’instalꞏlacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instalꞏlacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

 

Instalꞏlacions d’ilꞏluminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per ilꞏluminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instalꞏlacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instalꞏlacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado 
por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para 
la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes 
de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instalꞏlacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
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RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instalꞏlacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instalꞏlacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
 
 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
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Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solsona, febrer de 2019  

 

 
 
 
Ramon PADULLÉS i ROSSELL 
arquitecte 12.620.9 

 
 

PADULLÈS, arquitectes    
Tel. 973 48 29 79      
Carrer Ensija,11 Entresol A1      
25280 SOLSONA 
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1a fase de Restauració de exp. 1.417

l'Església de SANT PERE DELS ARQUELLS

Terme municipal de RIBERA d'ONDARA

ESTAT D'AMIDAMENTS  i  PRESSUPOST
 Descripció u a b c parcial total

Cap.1 MOVIMENT DE TERRES i ENDERROCS

1.1 m2
2 5,00 0,70 7,00
1 3,00 1,20 3,60
1 3,60 1,00 3,60
1 4,00 2,20 8,80 23,00 12,00 276,00

1.2 m3

sector Nord-est 0,30 8,00 6,00 14,40
0,30 5,50 3,00 4,95
0,30 8,00 5,50 13,20

sector nord-oest 0,30 2,00 10,00 6,00 38,55 27,00 1.040,85

1.3 m2

sector Nord-est 8,00 4,00 32,00
5,50 2,00 11,00
8,00 3,50 28,00 71,00 10,00 710,00

1.4 m2
14,65 2,00 29,30 15,00 439,50

1.5 m2

2 11,00 3,00 66,00
1 7,50 3,00 22,50
4 3,70 3,00 44,40 132,90 18,00 2.392,20

1.6 m2

4,00 3,80 15,20 75,00 1.140,00

1.7 m2
2,50 6,00 15,00 45,00 675,00

1.8 m2

3,70 1,00 3,70 35,00 129,50

1.9 m3
4,70 0,75 3,00 10,58
3,10 0,75 3,00 6,98 17,55 65,00 1.140,75

1.10 m2
3,10 3,20 9,92 1,00 9,92

1.11 m2

2 7,70 7,00 107,80
6 3,50 3,30 69,30
1 7,00 6,50 45,50
1 15,30 4,10 62,73 285,33 8,50 2.425,31

Cap.1  MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 10.379,03 €

Cap.2 ESTRUCTURES 
2.1 m2

2 3,40 3,50 23,80 135,00 3.213,00

2.2 m2

41,00 1,20 49,20
4,00 4,00 16,00 65,20 37,00 2.412,40

Neteja de tots els paraments i voltes, de 
materials alients a l'obra i de materials 
despresos de l'esglesia.

Enderroc d'envà ceràmic de 5cm de gruix, 
inclòs transport de runes abocador

Desmuntatge de l'escala d'obra i fusta, 
baranes i paviment del cor

Enderroc de parets de pedra ordinaria inclos 
transport de runes a l'abocador.

Formació de volta de rajol ceràmic antic,  
morter de calç, inclos l'encofrat necesari i la 
capa de patina de calç al damunt.

Solera de formigó armat respallat amb grava 
d'ull de perdiu, de 10cm de gruix FA25

Extracció del paviment existent a la 
construcció adossada. 

Repicat del arrebossat de morter de ciment, 
inclòs transport de runes a abocador

Neteja de l'espai de separació entre l'esglèsia 
i el mur de la plaça

Excavació de 30cm de terra vegetal del 
sector nord de l'església

Enderroc de forjat de formigó, 
impermeabilitzant i revestiment superior de la 
sagristia, inclòs transport de runes a 
abocador

Desmuntatge de forjat de fusta del cor

Terraplenat de graves de 20cm de gruix, 
inclosa una lona antivegetació
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 Descripció u a b c parcial total

2.3 m3

Biga pi de flandes C24 tall serra, mid. Max. 
14x24cm secció i llargària fins a 6 m, 
treballada al taller i amb tractament 
insecticidafungicida amb un nivell de 
penetració NP1 (UNE-EN 351-1), colꞏlocada 
a l'obra recolzada
(E433F244) 5 0,20 0,24 6 1,44 1,44 749,57 1.079,38

2.4 m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a 
lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb 
tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic 
per a deixar el formigó vist (E4DCAD02) 1,00 4,30 4,30 4,30 60,65 260,80

2.5 m3

Formigó per a lloses inclinades, HA-
25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària 
màxima del granulat 10 mm, abocat amb 
cubilot (E45CA7B3)
Escala pujada al Cor 1,00 4,30 0,25 1,075 1,075 95,19 102,32925

Cap.2  ESTRUCTURES 7.067,91 €

Cap.3 RAM DE PALETA
3.1 m2

1 19,80 10,70 0,10 21,19
2 6,00 4,50 0,10 5,40 26,59 37,00 983,68

3.2 m2

2,30 1,50 3,45 85,00 293,25

3.3 m2

Contraforts 3,40 3,00 10,20
3,45 3,00 10,35
4,00 3,00 12,00
3,50 3,00 10,50
3,95 3,00 11,85
3,95 3,00 11,85
4,25 3,00 12,75

Base de les façanes 55,65 2,00 111,30 190,80 24,00 4.579,20

3.4 m2

132,90 15,00 1.993,50

3.5 u

Claus 3,00 230,00 690,00
Bases de nervis 22,00 25,00 550,00
Nervis de pedra 14,00 25,00 350,00

3.6 m2

Mensules esculturades 22 0,40 0,40 3,52
Nervadures de pedra 2 4,50 0,40 3,60

2 4,00 0,40 3,20
2 3,50 0,40 2,80
4 14,00 0,50 28,00

Arcs transversals 2 12,00 0,60 14,40

Arcs capelles laterals 2 4,50 0,60 5,40
Cornises presbiteri i capelles laterals 2 12,60 0,30 7,56

5 2,50 0,30 3,75 72,23 35,00 2.528,05

3.7 m2

72,23 135 9.751,05

3.8 m2
132,90 1,00 132,90

3.9 m2

204,33 1,00 204,33

Neteja en sec, d'elements singular de pedra 
treballada amb formes escultòriques, 
nervadures, mènsules i  cornises de pedra 
per la posterior consolidació i restauració.

Consolidació i restauració dels diferents 
elements arquitectónics interiors de pedra, 
per el conservador i restaurador d'art.

Arrebosat amb morter de calç de les parets 
escatades anteriorment.

Pintat amb silicats de les parets i voltes de 
l'esglesia, sobre la base consolidada a dues 
capes.

Formació de paret de pedra ordinaria amb 
morter de calç a l'antiga porta d'accès a la 
construcció adossada.

Rejuntat de les parets interiors amb morter de 
calç. ( idem parets escatades anteriorment )

Estudi de l'existencia de pintures a les claus 
de volta, nervis de les voltes i a la resta 
d'ellemts escultirats de l'església 

Repas de la coberta de teula àrab existent 
reposant les peces malmeses i recolꞏlocant i 
fixant les teules mogudes. 

Rejuntat de la parets de pedra exterior amb 
morter de calç, farcint les juntes existents, 
previa neteja del material deteriorat.
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 Descripció u a b c parcial total

3.10 m2

81,00 45,00 3.645,00

3.11 m2
35,00 78,00 2.730,00

3.12 m2 14,45 9,23 133,37

3.13 m2

14,45 8,66 125,14

3.14 m2

14,45 26,31 380,18
Cap.3  RAM DE PALETA 29.069,65

Cap.4 VARIS
4.1 u

1 1,00 1.250,00 1.250,00

4.2 u

2 2,00 2,00 485,00 970,00

4.3 m2
204,33 7,50 1.532,48

4.4 u

1,00 1.450,00 1.450,00

4.5 u

1,00 1.250,00 1.250,00
Cap.4  VARIS 6.452,48 €

Ramon PADULLÉS i ROSSELL

arquitecte 12.620.9

PADULLÈS, arquitectes   

Tel. 973 48 29 79     

Carrer Ensija,11 Entresol A1     

25280 SOLSONA

Enrajolat de rajoles ceràmiques de gres 
esmaltat, de 25x25 cm, 8 €/m², capacitat 
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, 
resistència al lliscament Rd<=15, classe 0, 

Reforç de sostre amb capa de compressió de 
5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de 
barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 5 i 
5 mm de D  de formigó estructural HA-
25/B/10/I, abocat amb bomba, amb 
recolzament a paret amb regates a cada 
entrebigat

Subministre, montatge, lloguer i desmontatge 
de la bastida

Consolidació i restauració de les pintures 
existents, senefes i medallons amb la 
representació dels quatre evangelistes.

Ajudes de paleta a les instalꞏlacions i fusteria

Xorrejat amb pols de vidre o equivalent, dels 
elements singulars de pedra treballada

Colꞏlocació de la fusteria extreta inclòs la 
restauració dels mecanismes existents i 
repàs del envernissat

Entrebigat intereix 0,5m amb revoltó corbat 
d'una rosca de maó ceràmic cara vista 
massís d'elaboració manual (teular), vermell, 
28x13,5x4,5 cm, rebut amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-7,5

Segiment arqueologic de les obres segons 
autorització del departament de Cultura i 
elaboració del informe preceptiu de les feines 
realitzades. 

Recerca dels materials emprats 
historicament, patologies existents i 
procediment de restauració escaient.
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 Descripció u a b c parcial total

RESUM DE PRESSUPOSTS PER CAPÍTOLS

Cap.1  MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 10.379,03
Cap.2  ESTRUCTURES 7.067,91
Cap.3  RAM DE PALETA 29.069,65
Cap.4  VARIS 6.452,48

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 52.969,06 €

Despeses generals 13,00 % 6.885,98

Benefici industrial 6,00 % 3.178,14

Projecte bàsic i d'execució 2.966,27

Direcció d'obra 1.271,26

Direcció d'execució d'obra 1.831,26

Pressupost total 69.101,96
IVA 21,00 % 14.511,41

PRESSUPOST DE CONTRACTA (PEC) 83.613,37 €

Sant Pere dels Arquells, setembre de 2019

Ramon PADULLÉS i ROSSELL

arquitecte 12.620.9

PADULLÉS arquitectes   

Tel. 973 48 29 79     

Carrer Ensija,11 Entresol A1     

25280 SOLSONA

Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



PADULLÉS arquitectes          Arquitectura, rehabilitació i urbanisme 

 

   Restauració de l’església   
 Pl. de l’Església s/n. St. Pere dels Arquells 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIV. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



PADULLÉS arquitectes          Arquitectura, rehabilitació i urbanisme 
 

   Restauració de l’església   
 Pl. de l’Església s/n. St. Pere dels Arquells 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOLS D’ESTAT ACTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



PADULLÉS arquitectes          Arquitectura, rehabilitació i urbanisme 
 

   Restauració de l’església   
 Pl. de l’Església s/n. St. Pere dels Arquells 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLÀNOLS DE PROPOSTA 
 

Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=



Hash: zFsMJ3ilsDDzpSvE0esTwE7ci3k=


	Portada
	Índex
	Memòria Descriptiva i Constructiva
	Estudi de valors històrics, Artístics i arqueologics 
	Informe Visita Obra
	Annex Fotogràfic visita

	Justificació enderroc Sagristia i rehabilitació del cor
	Informe Històric de l'Església
	Residus d'obra 
	Reportatge Fotogràfic
	Plec de Condicions Tècniques Particulars
	Estudi Bàsic Seguretat i Salut
	Normativa Tècnica d'edifciació
	Estat d'Amidaments i Pressupost
	Resum de Pressupost
	Doc. Gràfica
	P.Estat Actual
	P.Proposta


		2019-10-03T11:53:53+0200
	RAMON PADULLES ROSELL / num:12620-9




