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1. AGENTS 
 
1.1 Projecte 
 
Títol:  Projecte per a la reforma de la coberta de l’edifici de l’Ajuntament i de les Antigues 
Escoles del terme municipal de Les Franqueses del Vallès 
Emplaçament:  carretera de Ribes, 2 
Municipi:  Les Franqueses del Vallès 
Tipologia:  Arquitectura modernista 
Data de construcció i arquitecte: any 1912. Albert Juan i Torner 
 
1.2 Promotor 
 
El promotor d’aquest projecte és l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 
 
1.3 Redacció 
 
El present projecte ha estat redactat pels serveis tècnics de l’Àrea d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès. 
 
 
2. INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
2.1 Antecedents de partida i dades d’entorn 
 
L’edifici. 
 
Texte extret de la Valoració per a la declaració de bé cultural d’interès local (BCIL) redactat 
pel senyor Lluís Cuspinera i Font, arquitecte, el novembre de 2012. 
 
Edifici aïllat de grans dimensions, és la fita arquitectònica més singular de la població i 
l’antiga carretera de Ribes, és l’obra més emblemàtica de l’arquitecte i un dels conjunts més 
destacables d’arquitectura modernista vallesana... Les façanes principal i posterior tenen 
una llargada de 124,30 metres i les laterals de 35,50 metres. L’edificació la formen un 
conjunt de cinc edificis, composats simètricament units... Conformen tres amplis patis... 
L’edifici central consta de planta baixa i dos pisos, el segon més reduït i, sota coberta... De 
la coberta a dues vessants sobresurt una esvelta torre-campanar de planta quadrada que 
conté un rellotge. Coberta amb una cúpula bulbiforme de vuit costats, recoberta de peces 
ceràmiques a manera d’escames, acolorides amb dibuixos geomètrics, la corona una 
estructura apiramidada de ferro forjat, on es recolzen les campanes. D’aquest cos més 
avançat que els laterals cal destacar-ne, el balcó corregut sobre la portalada amb la 
treballada barana de ferro forjat, l’esgrafiat de motius geomètrics florals emmarcant l’escut 
de Barcelona amb pedra... i l’aplicació de la grafia “Las Franquesas” amb lletres de ceràmica 
durada... 
Els cossos d’edifici... situats a ambdós costats de la Casa de la Vila, són de planta 
rectangular... Desenvolupats en planta baixa. Aprofitant la pendent natural del terreny de 
ponent a llevant, la part més alta, s’aprofita a manera de semisoterrani, com a magatzem. La 
coberta és de teula àrab a dues vessants. 
Els cossos dels extrems, de planta quadrada,... es desenvolupen en planta baixa i pis, es 
cobreixen amb teula àrab a dues vessants amb el carener paral·lel a façana. 
Les façanes estan estucades amb esgrafiats geomètrics vegetals... 
Al llarg dels darrers trenta anys l’edifici ha rebut diverses rehabilitacions i reformes... Les 
reformes i rehabilitacions interiors dels edificis han mantingut els espais originals del vestíbul 
d’entrada i l’escala central de la Casa de la Vila. En la planta baixa, per millorar la relació del 
vestíbul amb el pati i el seu accés, es va obrir un ampli finestral fins a nivell de paviment, 
composat amb l’obertura existent, que mitjançant vitralls emplomats il·lumina l’escala... La 
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resta de dependències s’han reformat adaptant els nous espais a les necessitats generades 
per acollir els nous usos d’oficines i serveis municipals. 
Les restauracions de les façanes han conservat i emfasitzat totes i cadascuna de les arts 
aplicades del llenguatge modernista; estucats, esgrafiats, pintura en la Sala de Plens, 
ceràmica vidriada en cobertes, cornises i coronaments, ferro forjat en baranes i reixes, 
elements escultòrics, fusteria, vitralls emplomats. 
 
Edifici inventariat en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de Les 
Franqueses del Vallès, març 2000, fitxa número CAV-01. Protecció Tipus I. 
 
Criteris d’intervenció: conservació estricta de l’envolvent no permetent-se addicions ni 
ampliacions del conjunt. No es podran alterar les proporcions dels volums que defineixen la 
construcció ni introduir materials aliens a aquells amb els quals està construït. 
 
Manteniment de les obertures existents i de les seves característiques formals i 
constructives, sense possibilitat d’alterar-les ni introduir nous forats a les façanes. 
 
Qualsevol actuació restaurativa o de reutilització estarà necessàriament precedida per un 
projecte director que consideri la totalitat de l’edifici i el seu entorn. La possible formació de 
noves compartimentacions interiors o la inevitable introducció d’elements formals nous, 
s’hauran de resoldre harmònicament amb els espais i elements arquitectònics originals. 
 
L’acabat exterior de la façana mantindrà l’estructura i característiques cromàtiques actuals. 
Per a la seva restauració i manteniment sempre es faran servir les tècniques, els materials i 
la gamma cromàtica que es varen fer servir originalment, i que en qualsevol cas seran 
aquelles tradicionalment utilitzades a la regió. El mateix criteri es seguirà quant als 
tractaments i acabats dels interiors. 
 
Qualsevol actuació que s’hagi de fer en aquest edifici, tant si és de remodelació com 
restaurativa, s’haurà de fer sempre d’acord amb el projecte direcció d’un arquitecte 
competent. 
 
Situació urbanística:  Equipament. Qualificació compatible amb el nivell de protecció que es 
proposa. 
 
2.2 Àmbit d’actuació 
 
Les obres de reforma d’aquest projecte es centren en la reparació de la totalitat de les 
diferents cobertes de l’edifici. Es tracta de sis conjunts independents de cobertes a dues 
vessants i de quatre cobertes a una vessant –les del cos central-, amb les seves 
corresponents canals de recollida d’aigües pluvials i els seus baixants. La superfície suma 
de les diferents cobertes és d’uns 965,00 m2 aproximadament. 
 
2.3 Dades de l’edifici 
 
Estem davant d’un edifici que just acaba de fer 100 anys d’antiguitat. En anys anteriors s’ha 
dut a terme vàries reformes i obres de millora per garantir-ne la seva conservació i ús. 
L’última actuació important es va fer l’any 1984-86, amb el projecte dels arquitectes Lluís 
Cuspinera i Font, Vicenç Oliveras i Estapé i Joan Valls i Ribas. 
Els darrers anys s’han fet diverses intervencions, rehabilitant la façana principal i tota la 
tanca perimetral del conjunt. També s’ha completat la urbanització de la Plaça de 
l’Ajuntament. 
 
Es tracta d’un edifici inventariat en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic 
de Les Franqueses del Vallès, fet que defineix clarament els criteris d’intervenció admesos, 
tal i com he indicat anteriorment. 
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2.4 Descripció del conjunt de l’edifici 
 
L’edifici el formen diferents construccions annexades, amb una composició simètrica en 
planta i envoltats per tres patis exteriors. Construcció típica de principis del segle passat i de 
remarcat estil modernista. Fou pensat per a ús de les escoles públiques del moment, fet que 
en justifica la seva simetria, ja que l’escola es dividia entre nens i nenes. En forma de U i 
amb dos edificis enganxats en els seus extrems que varen ser concebuts com a habitatges 
dels respectius mestres, home i dona. Els edificis de planta rectangular i que són els més 
grans, foren destinats a les aules de l’escola. 
 
2.5 Descripció de la coberta 
 
Per descriure les cobertes, cal primer entendre com funcionen. Les façanes són parets de 
càrrega que suporten directament les cobertes, massisses de pedra i de maons ceràmics de 
cara vista, adherits amb morter mixt, amb acabat estucat i amb diferents esgrafiats i relleus. 
Els remats són de maó o de ceràmica vidriada, formant dibuixos i motius típics modernistes. 
 
 

                       
 
Les cobertes són de teula ceràmica corba o àrab amorterades amb morter mixt, a una o 
dues vessants i amb carener de peça ceràmica vidriada de color verd. 
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Les diferents cobertes estan emmarcades per les pròpies façanes formant l’acroteri, que en 
sobresortir més altes, formen i amaguen les canals de recollida d’aigües, fetes també d’obra 
i amb els seus corresponents baixants, que travessant el gruix de la mateixes façanes, 
baixen vistos. 
 
 

     
 
Els diferents conjunts de cobertes descansen sobre una estructura de fusta. A les cobertes 
més grans, l’estructura està feta de diferents encavallades de fusta -encavallades de cinc 
nusos-, separades entre elles uns tres metres aproximadament, i encastades a les parets de 
càrrega de les pròpies façanes, aconseguint que no hi hagi cap element estructural al mig de 
les cobertes. 
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Aquestes encavallades, lògicament no descansen sobre el forjat just situat sota d’elles. 
Aquest sostre està fet de biguetes metàl·liques tipus IPN que van encastades també a les 
façanes. Separades entre elles un metre i mig aproximadament, i tapat d’aquest espai 
entremig a partir de volta ceràmica de maons ceràmics manuals amorterats. 
 
 

                             
 
 
Aquest forjat és el sostre de les antigues aules de l’escola, actualment el de les 
dependències municipals i les del CAP. No es pot veure des d’aquestes dependències, ja 
que actualment hi ha un fals sostre de plaques de cartró-guix que el tapen, situat aprox. un 
metre pel seu dessota, així donant menys alçada a la planta que ocupen. 
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A cada vessant del cavall es disposa d’un total de sis corretges, també de fusta i de secció 
rectangular de mides 7x20 cm, que recolzen repartides directament entre els diferents 
cavalls. Entre les diferents corretges, estan distribuïts els cabirons, també de fusta, que ja 
són la base de suport dels mitjans ceràmics que tapen l’estructura pròpiament dita, donant 
pendent uniforme a les vessants de les cobertes, i serveixen per a la col·locació de les 
teules ceràmiques àrabs, que van directament amorterades. Aquestes teules es retiren del 
parament existent de la façana o acroteri que les emmarca, tal i com he indicat abans, 
formant les diferents canals de recollida d’aigua. 
 

 
 
 
Aquestes canals són fetes d’obra, arrebossades amb morter en la seva superfície i amb el 
pendent mínim per a l’evacuació de les aigües que recullen. A cada tram de canal, i en 
funció de la seva llargada hi ha diferents desaigües, que travessen la pròpia façana i 
connecten directament amb els baixants vistos existents.   
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2.6 Lesions de les cobertes. 
 
Per entendre la necessitat de reparació de les cobertes, objecte d’aquest projecte, cal definir 
les lesions que en elles s’observa i posteriorment decidir i definir quines propostes de 
reparació es voldran dur a terme. 
Es comprova que algunes de les encavallades de fusta descrites, i en concret els seus 
tirants (la biga de fusta horitzontal), i en el nus d’unió d’aquests amb el cavall (la biga de 
fusta inclinada que defineix el pendent de l’encavallada), i en concret en l’encastament amb 
la façana, estan malmeses. Degut a problemes de filtracions d’aigua provinents de les 
canals de recollida d’aigua de les cobertes, s’han anat podrint aquests caps encastats, 
provocant un petit assentament d’una part d’un dels faldons de la coberta més llarga. 
 

     
 
 
Tot indica que les filtracions d’aigua, que es produeixen periòdicament i sobretot en cas de 
fortes pluges o de llarga durada, i que provoquen danys als interiors de les dependències, 
són degudes a que les canals actuals són insuficients, i no tant pel seu pendent sinó per la 
seva poca amplada, que no permeten evacuar correctament les aigües. 
 
També entenc que els forats de desguàs que hi ha a les canals, són de diàmetre massa petit 
en relació a la superfície  de les parts de coberta que recullen. 
Paral·lelament, no es disposa de cap tipus de sobreeixidor que permeti en cas 
d’estancament de les aigües que corren per les canals, que aquestes puguin saltar 
directament per façana. 
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Les canals, i pel fet que són estretes i amb acabat arrebossat de morter, fa que permetin 
més fàcilment la sedimentació de materials exteriors, de restes de morter, fulles d’arbres, 
plomes d’ocells, nius de coloms,...Amb el temps fan de tap per a una correcte evacuació de 
les aigües de pluja. 
 

   
 
   
Com he indicat abans, totes les cobertes estan emmarcades per les pròpies façanes, i quan 
aquestes no poden absorbir tota l’aigua de pluja i queda embassada, va pujant de nivell i 
vessa per sota de les teules, afectant directament a l’estructura d’encavallades i al sostre 
existent. Acaba entrant aigua directament a les dependències de l’interior de l’edifici. 
 
Els remats, coronaments i motius de decoració exteriors de les façanes –merlets-, els 
careners de les cobertes, les xemeneies,... amb rajoles de ceràmica vidriada de color verd, 
estan en gran part molt malmesos pel pas del temps. Han de suportar moltes agressions 
meteorològiques, com el vent, forts canvis de temperatura, pluja,... Aquestes rajoles 
ceràmiques es van esquerdant i desprenent de la seva base, on estan adherides amb 
morter, amb el greu problema que pot suposar que hi hagi despreniments directes a la via 
pública, al pas de vianants. 
Altres elements sortints de les cobertes com xemeneies, presenten despreniment dels seus 
revestiments d’arrebossat, i tenen molt degradats els materials ceràmics amb què estan 
fetes. 
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
3.1 Proposta de reparació. 
 
3.1.1 Encavallades de fusta. 
 
Les encavallades de fusta i en general tota la resta de biguetes, també de fusta, presenten 
un bon estat de conservació. Ara bé, a la coberta indicada amb el nº 2, i a tocar amb la 
façana nord, s’observa un parell d’encavallades que tenen malmès el seu encastament amb 
aquesta façana. Ha estat degut a diferents filtracions d’aigua de pluja que han suportat des 
de fa molt temps. Aquests caps encastats han provocat un petit assentament de 
l’encavallada i lògicament de les parts de la coberta que aguanten. Són visibles des de 
l’exterior. Entenc que l’estat general de l’encavallada no en fa necessari el seu canvi. Cal 
reparar les parts més malmeses i després fer que recuperi el punt d’encastament que tenia. 
També es disposarà d’un nou reforç a partir de platines metàl·liques cargolades seguint la 
mateixa forma del cap de l’encavallada, tal i com es pot veure que anteriorment s’havia fet 
en altres. 
 
Per a la reparació de les humitats i podridures dels caps de les encavallades, cal l’actuació 
d’empresa especialitzada en aquest tipus de tractament. Cal un tractament d’impregnació 
amb insecticida fent servir pinzell o brotxa, previ decapat i neteja de la seva superfície. El 
líquid penetra dins la fusta a poc a poc i es difon per tota la fusta. Inicialment el producte és 
de color blanc o transparent i passat el temps i un cop aplicat, queda incolor. 
 
Per a recuperar els pocs centímetres que l’encavallada ha baixat, s’utilitzarà un sistema 
d’elevació a partir de pistons hidràulics o gats. Per a l’ús dels hidràulics, cal repartir les 
càrregues que generen, en el màxim de superfície del sostre que hi ha just a sota, a partir de 
tarima feta amb elements com taulons i taulers. 
 
Un cop l’encavallada recuperi la seva situació, cal falcar-la de manera que no torni a baixar i 
tapar el seu cap amb morter de ciment pòrtland sense retracció. La recuperació de les 
encavallades no afectarà a la resta de l’estructura de la coberta, les corretges i els cabirons. 
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3.1.2 Les canals. 
 
Per entendre la solució que s’adopta per a la reparació de les canals existents, cal valorar 
l’estat dels baixants i de les seves pendents. No es pretén canviar la situació dels baixants ni 
la pendent de les canals per la complexitat d’execució i de les despeses que això 
comportaria. Els baixants, en el seu inici, des de les canals i fins arribar a les façanes, estan 
encastats en aquestes, fet que n’impossibilita el seu canvi. Així doncs, els volem aprofitar, 
sabent que no  podran ser de secció més gran. 
  
Cal millorar l’ample de les canals (actualment d’uns 7 a 10 cm),  el lliscament de les aigües 
de pluja al seu pas, la seva impermeabilització i fer nous sobreeixidors o gàrgoles que 
evoquin les aigües directament per les façanes en cas de possibles embussos dels baixants, 
de manera que aquestes no filtrin per sota de la coberta, produint filtracions a les 
dependències actuals. 
 

 
  

Estat actual 
 
Per a la reparació de les canals es proposa ampliar-les uns 10 cm d’amplada, quedant 
aquestes finalment en un total d’uns 20 cm i així millorant la recollida de les aigües de pluja. 
No les podem fer més amples ja que hem de retallar part de les parets de càrrega de les 
façanes, sense afectar a la coberta que hi carrega. 
 
No podem canviar les seves pendents ni els diàmetres dels baixants. Cal millorar 
l’escorrentia de les aigües a partir del lliscat de les canals amb morter de ciment pòrtland, 
amb les seves corresponents mitges canyes. 
 
Es proposa nova impermeabilització de les canals a partir de l’aplicació d’una membrana 
d’aplicació en fred a partir de membrana a base de betums asfàltics modificats amb cloroprè, 
amb molta elasticitat i resistència a l’envelliment atmosfèric, sistema Prenoplast, sense 
juntes ni soldadures i adherida a la superfície. Col·locació de làmina geotèxtil com a 
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protecció del sistema d’impermeabilització. Aquest sistema d’impermeabilització millorarà la 
conducció de les aigües cap als baixants. 
 

 
 
 
Es preveu el desmuntat de les teules just situades a tocar amb les canals i en una amplada 
d’un metre aproximadament, de manera que es pugui retallar amb mitjans mecànics la part 
de la paret de façana que permetrà l’ampliació de les canals. 
 
Un cop definit el nou ample de les canals, s’hauran de reparar les seves superfícies amb 
morter de ciment pòrtland sense retracció, deixant-les el més afinades possible, amb les 
corresponents mitges canyes i a recepció de la nova impermeabilització que he indicat 
abans. Aquesta impermeabilització s’aplicarà a tota la superfície inclinada sense teules que 
ha quedat al descobert, just sobre la base o capa de compressió que hi ha sobre dels 
mitjans ceràmics. 
 

 
      

Proposta (veure plànol núm. 6) 
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3.1.3 La coberta de teula corba o àrab. 
 
Les teules corbes o àrabs de la coberta són molt velles. Moltes estan trencades o 
esquerdades. El seu morter de calç que les fixa, també molt envellit es desfà molt fàcilment. 
L’estat actual de les teules no permet el pas de persones per a un simple manteniment, 
sense que moltes d’elles no trenquin. 
 
Les teules del carener, esmaltades vitrificades de color verd, també estan molt malmeses, 
picades, esquerdades i presenten en gran part despreniments de la seva capa d’esmalt. 
 
Es proposa el canvi de la totalitat de les teules i careners de les cobertes, amb la nova 
col·locació de teules ceràmiques de les mateixes mides i forma. S’aprofitaran les teules 
velles que s’han desmuntat i que estiguin bé, per tornar-les a col·locar com a teules de 
cobertura. D’aquesta manera l’acabat de les cobertes serà molt semblant a l’existent. També 
es veurà envellit. El morter per col·locar les teules serà del tipus M-2,5 (equivalent a una 
dosificació 1:7).  
 

                                      
 
 
 
3.1.4 Els baixants. 
 
Com he indicat, no es pretén actuar en el tram inicial dels baixants, des de la canal de 
recollida fins a la seva sortida en façana. Si que és necessari, tant pel seu estat i com a 
criteri d’unificació, canviar-los per uns de nou del mateix tipus o similars. 
També es proposa fer un disseny de baixant que en cas d’embossament i per tal de facilitar-
ne les feines de manteniment i/o neteja, siguin desmuntables en el tram just posterior al 
colze de la part més alta, quan travessa la façana. Cal que sigui molt senzill de desmuntar i 
que no sigui hermètic, de manera que en cas d’embús, l’aigua pugui sortir lliurement i caure 
per façana. 
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3.1.5 Les gàrgoles. 
 
A cada boca dels baixants de les canals, es farà una gàrgola que permeti que en cas de 
col·lapse o embussament d’aquestes, l’aigua pugui sortir directament a façana, sense 
provocar filtracions per embassament.  
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3.1.6 Els remats, merlets, els careners i les xemeneies de les cobertes. 
 
Es proposa canviar les rajoles de ceràmica esmaltades vidriades de color verd que a 
manera de decoració, defineixen l’edifici, i que són tant pròpies de l’estil modernista. 
Si bé no estem parlant directament d’una actuació a les cobertes, no té sentit que es deixi 
sense reparar aquestes rajoles. Cal aprofitar els mitjans de treballs, sigui bastides o 
maquinària tipus plataformes elevadores, amb el cost que això suposa, i canviar-les. 
 
S’encarregaran rajoles de mides 20 x 20 cm a una empresa ceramista que pugui garantir 
que les noves peces siguin molts semblants en color i textura. No es vol actuar a nivell de 
façanes, però sí en el fet d’assegurar que no hi hagi despreniments de rajoles a la via 
pública i als patis interiors. 
 
S’arrencaran individualment les peces malmeses i es col·locaran amorterades les noves, 
respectant-ne la forma i mides de les peces extretes. 
 
Es moment de reparar els paraments arrebossats dels diferents elements, siguin xemeneies, 
motius de decoració i general de tots els remats o merlets que defineixen l’acroteri de les 
façanes a tocar amb les cobertes. 
 
 
3.1.7. L’aïllament de cobertes 
 
A les cobertes dels edificis de planta baixa, indicats en els plànols que s’adjunta, es proposa 
la col·locació a sobre del sostre existent (el terra transitable interior de les cobertes), d’un 
feltre de llana de roca per millorar principalment l’aïllament tèrmic de les dependències de 
sota. 
 
Es tracta d’un feltre aïllant de llana de roca volcànica impregnada de resina fenòlica i revestit 
per una cara de paper Kraft de polietilè que fa de barrera de vapor. La seva instal·lació és 
ràpida i fàcil, i s’adapta als diferents elements estructurals que cobreix. No s’altera per 
eventuals condensacions a l’estructura de l’edifici. 
 

                      
 
 
 
3.1.8. Pericons a peu de baixant 
 
Els baixants de recollida d’aigües pluvials baixen vistos per les façanes, situats lògicament 
en la verticalitat de cada punt de sortida dels desguassos de les canals. Es tracta de 25 
unitats de baixants que en arribar al terra, queden encastats i connectats al baixant 
horitzontal que els recull i condueix les aigües cap al clavegueram. Per tal d’evitar en cas 
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d’embossament d’aquests baixants que s’hagin de desmuntar i per facilitar-ne les feines de 
neteja i manteniment, es proposa fer un pericó de registre de 30 x 30 cm a peu de cada un 
d’aquest baixants vistos.  
 

    
 
 
 
3.1.9 Encontre de caixa d’ascensor amb la coberta i la façana 
 
Cal segellar l’encontre existent entre la caixa de l’ascensor i la coberta i façana on aquesta 
toca. És un punt que pateix filtracions d’aigües de pluja. 
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3.1.10 Desmuntatge d’instal·lacions fora de servei 
 
Cal desmuntar els aparells en dessús situats als paraments de les façanes, en concret una 
condensadora i una visera. Cal segellar els forats existents que donen pas a les 
instal·lacions de conductes d’aquests elements.  
 
 

 
 
 
 
3.2 Comprovació del dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials d’acord 
amb el codi tècnic. document bàsic salubritat. secció hs 5 evacuació d’aigües 
 
3.2.1 Canals 
 
1 El diàmetre nominal del canaló d’evacuació d’aigües pluvials de secció semicircular per 
una intensitat pluviomètrica de 100 mm/h s’obté en la taula 4.7 en funció del seu pendent i 
de la superfície a la que serveix. 
 

Taula 4.7 Diàmetre del canaló per a un règim pluviomètric de 100 mm/h 
 
Màxima superfície de coberta en projecció horitzontal (m2) 
 

Pendent del canaló    Diàmetre nominal del canaló 
 

0.5 %   1 %   2 %   4 %   (mm) 
 

35   45   65   95    100 
60   80   115   165    125 
90   125   175   255    150 
185   260   370   520    200 
335  475   670   930    250 

 
2 Per a un règim amb intensitat pluviomètrica diferent de 100 mm/h ( Annex B), s’ha d’aplicar 
un factor f de correcció a la superfície servida tal que: 
 

f = i / 100  essent  i  la intensitat pluviomètrica que es vol considerar. 
 
3 Si la secció adoptada pel canaló no fos semicircular, la secció quadrangular equivalent 
hauria de ser un 10 % superior a l’obtinguda amb secció semicircular. 
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D’acord amb el plànol de l’Annex B el municipi de Les Franqueses del Vallès es troba en la 
ZONA B i  isohieta 60 pel que li correspon una intensitat pluviomètrica de 135mm/h. 
 
Per tant haurem d’aplicar el següent factor f de correcció 
 
f = i / 100  
f = 135/100 = 1,35 
 
Per tant si considerem una pendent del canaló de 0,5% i la superfície màxima 37,5m2 
multiplicada pel factor 1,35 resulta una superfície de 50,62m2 i per tant li correspon un 
diàmetre nominal del canaló de 125 i que al tractar-se d’una secció quadrangular hem 
d’augmentar-la un 10% 
 

125mm + 10% = 125 + 12,5 = 137,5mm ≤ 200mm 
 
 
3.2.2 Baixants d’aigües pluvials 
 
1 El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per cada baixant 
d’ aigües pluvials s’obté en la taula 4.8: 
 
Tabla 4.8 Diàmetre de las baixants d’aigües pluvials para un règim pluviomètric de 100 

mm/h 
 

Superfície en projecció horitzontal servida (m2)   Diàmetre nominal de la baixant 
(mm) 

      65           50 
    113          63 
    177           75 
    318           90 
    580                     110 
    805                     125 
 1.544                    160 
 2.700                    200 

 
2 Anàlogament al cas dels canalons, per intensitats diferents de 100 mm/h, s’ha d’aplicar el 
factor f corresponent. 
 
Per tant considerant una superfície de 37,5m2 i aplicant el factor de 1,35 resulta 50,60m2, 
pel que li correspon un baixant de diàmetre nominal 50mm i que al tractar-se de baixants de 
secció quadrada augmentem un 10% per tant resulta un baixant de diàmetre nominal mínim 
de 55mm. 
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4. AMIDAMENTS i PRESSUPOST 
 
 
4.1 ENCAVALLADES DE FUSTA 
 
4.1.1 Reparació encastament d’encavallada 
 
Reforç estructural del cap de l’encavallada en la seva unió del tirant amb el cavall, a partir de 
cargolat de platina metàl·lica de 10 mm de gruix a dues cares, de forma trapezoïdal, amb el 
mateix sistema de col·locació de les existents. 
 
 

ut partida x y z total preu unitari import

2 reforç encavallada 592,63 1185,26

 
 
4.1.2 Recalçament d’encavallada 
 
Recalçament d’encavallada per a la recuperació de la seva situació originària, a partir 
d’aixecament amb mitjans mecànics hidràulics, tipus gat. Falcament del cap de 
l’encavallada. S’inclou els mitjans necessaris per a formació de tarima de taulons i taulers 
per a repartiment de càrregues sobre forjat existent. 
 
 

ut partida x y z total preu unitari import

2 recalçament d'encavallada 705,85 1411,70
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4.2 LES CANALS 
 
4.2.1 Ampliació de les canals de recollida d’aigües pluvials 
 
Retirada manual d’un metre lineal d’amplada de les teules que limiten amb les canals 
existents. Es recuperaran les teules en bon estat. Ampliació fins a 20 cm de les canals amb 
mitjans mecànics. La cota de retall queda definida per la pròpia profunditat de les canals. 
Neteja de canals i reparació de la seva base a partir d’arrebossat de morter de ciment 
pòrtland sense retracció, formant mitges canyes en els paraments laterals, respectant les 
seves pendents i desguassos existents. Les canals quedaran afinades per a l’aplicació de la 
impermeabilització. 
 
 

ut partida x y z total preu unitari import

1 coberta 10 7,40 7,40 61,31 453,69
1 coberta 10 7,40 7,40 61,31 453,69
1 coberta 9 26,80 26,80 61,31 1643,11
1 coberta 9 26,80 26,80 61,31 1643,11
1 coberta 8 4,50 4,50 61,31 275,90
1 coberta 7 7,60 7,60 61,31 465,96
1 coberta 6 9,10 9,10 61,31 557,92
1 coberta 1 7,40 7,40 61,31 453,69
1 coberta 1 7,40 7,40 61,31 453,69
1 coberta 2 26,80 26,80 61,31 1643,11
1 coberta 2 26,80 26,80 61,31 1643,11
1 coberta 3 4,50 4,50 61,31 275,90
1 coberta 4 7,60 7,60 61,31 465,96
1 coberta 5 9,10 9,10 61,31 557,92

179,20 61,31 10986,75

 
 
4.2.2 Impermeabilització de les canals 
 
Impermeabilització d’aplicació en fred a partir de membrana a base de betums asfàltics 
modificats amb cloroprè, amb molta elasticitat i resistència a l’envelliment atmosfèric, 
sistema Prenoplast, sense juntes ni soldadures i adherida a la superfície. Subministra i 
col·locació de làmina geotèxtil com a protecció del sistema d’impermeabilització. 
 

ut partida x y z total preu unitari import

1 coberta 10 7,40 7,40 31,18 230,73
1 coberta 10 7,40 7,40 31,18 230,73
1 coberta 9 26,80 26,80 31,18 835,62
1 coberta 9 26,80 26,80 31,18 835,62
1 coberta 8 4,50 4,50 31,18 140,31
1 coberta 7 7,60 7,60 31,18 236,97
1 coberta 6 9,10 9,10 31,18 283,74
1 coberta 1 7,40 7,40 31,18 230,73
1 coberta 1 7,40 7,40 31,18 230,73
1 coberta 2 26,80 26,80 31,18 835,62
1 coberta 2 26,80 26,80 31,18 835,62
1 coberta 3 4,50 4,50 31,18 140,31
1 coberta 4 7,60 7,60 31,18 236,97
1 coberta 5 9,10 9,10 31,18 283,74

179,20 31,18 5587,46

 



Projecte per a la reforma de la coberta de l’edifici de l’Ajuntament i de les Antigues Escoles del terme 
municipal de Les Franqueses del Vallès 

22 

4.3 LA COBERTA DE TEULA CORBA O ÀRAB 
 
 
4.3.1 Teulada de teula corba o àrab 
 
Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, 
col·locada amb morter mixt 1:2:10. s’inclou la recuperació de les teules velles en bon estat i 
per ser tornades a col·locar com a teules de cobertura. Càrrega manual de runes sobre 
camió o contenidor. 
 

partida x y z total coef. reductorpreu unitari import

coberta 10 7,40 7,40 1,04 56,95 0,50 62,12 1768,88
coberta 9 26,80 9,30 1,04 259,21 0,50 62,12 8051,05
coberta 8 6,40 4,50 1,04 29,95 0,50 62,12 930,31
coberta 7 9,10 4,40 1,04 41,64 0,50 62,12 1293,39
coberta 7 -2,00 4,00 1 -8,00 0,50 62,12 -248,48
coberta 6 9,10 6,00 1,04 56,78 0,50 62,12 1763,71
coberta 6 -1,80 3,00 1 -5,40 0,50 62,12 -167,72
coberta 6 -2,00 3,60 1 -7,20 0,50 62,12 -223,63
coberta 1 7,40 7,40 1,04 56,95 0,50 62,12 1768,88
coberta 2 26,80 9,30 1,04 259,21 0,50 62,12 8051,05
coberta 3 6,40 4,50 1,04 29,95 0,50 62,12 930,31
coberta 4 9,10 4,40 1,04 41,64 0,50 62,12 1293,39
coberta 5 9,10 6,00 1,04 56,78 0,50 62,12 1763,71
coberta 5 -1,80 3,00 1 -5,40 0,50 62,12 -167,72
coberta 5 -2,00 3,60 1 -7,20 0,50 62,12 -223,63

863,08 62,12 26583,48
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4.4 CAPS DE  BAIXANTS 
 
Subministrament i col·locació de cassoleta o cap de baixant desmuntable en part superior de 
baixant existent, de xapa galvanitzada i segons detall en plànols, i amb les indicacions de la 
direcció facultativa. S’inclouen els treballs de desmuntatge i adaptació de la part superior del 
baixant, totalment acabat amb les brides, accessoris i  subjeccions necessàries.  
 
 
 

ut. partida x y z total preu unitari import
alçat A

1 B3 1,00 1,00 250,00 250,00
1 B4 1,00 1,00 250,00 250,00
1 B5 1,00 1,00 250,00 250,00
1 B6 1,00 1,00 250,00 250,00

alçat C 
1 B8 1,00 1,00 250,00 250,00
1 B9 1,00 1,00 250,00 250,00

alçat D
1 B12 1,00 1,00 250,00 250,00
1 B13 1,00 1,00 250,00 250,00
1 B14 1,00 1,00 250,00 250,00

alçat G
1 B20 1,00 1,00 250,00 250,00

alçat H
1 B10 1,00 1,00 250,00 250,00
1 B11 1,00 1,00 250,00 250,00
1 B15 2,00 2,00 250,00 500,00
1 B16 1,00 1,00 250,00 250,00
1 B17 1,00 1,00 250,00 250,00
1 B18 1,00 1,00 250,00 250,00
1 B19 2,00 2,00 250,00 500,00

alçat I
1 B26 1,00 1,00 250,00 250,00
1 B25 1,00 1,00 250,00 250,00
1 B24 1,00 1,00 250,00 250,00
1 B23 1,00 1,00 250,00 250,00

21 23,00 250,00 5750,00  
 
 
4.5 LES GÀRGOLES 
 
Subministrament i col·locació de gàrgola de planxa galvanitzada de DN 80 mm i 1 mm de 
gruix encastada en paret de façana de 45 cm de gruix i volada de 10 cm. Foradat de paret 
massissa de façana amb mitjans mecànics sense percussió.  
 

ut partida x y z total preu unitari import

24 gàrgola 174,80 4195,20
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4.6 IMPERMEABILITZACIÓ UNIÓ CAIXA D’ASCENSOR AMB COBERTA 
 
Partida alçada a justificar per a la reparació i impermeabilització de la unió de la caixa de 
l’ascensor amb la coberta existent. 
 

ut partida x y z total preu unitari import

1 a justificar 1200,00 1200,00

 
 
4.7 ELS REMATS, ELS MERLETS, ELS CARENERS I LES XEMENEIES 
 
Subministre i col·locació de peça ceràmica vidriada esmaltada de carener, igual o similar a 
l’existent, de color verd, amb morter mixt de ciment pòrtland amb calç, elaborat en obra. 
S’inclou l’arrencada manual de la peça actual i càrrega manual de runes sobre camió o 
contenidor. 
Subministre i col·locació de rajola ceràmica vidriada esmaltada de color verd de mides 20 x 
20 cm, igual o similar a l’existent, amb morter mixt de ciment pòrtland amb calç, elaborat en 
obra i rejuntada. S’inclou l’arrencada manual de la peça actual i càrrega manual de runes 
sobre camió o contenidor. 
Repicat manual dels arrebossats malmesos en elements de coberta, xemeneies, merlets, 
faldons,.. i nou arrebossat a bona vista amb morter mixt de ciment pòrtland amb calç, 
elaborat en obra. Càrrega manual de runes sobre camió o contenidor. 
  

ut partida x y z total preu unitari import
CARENER CERÀMIC

1 coberta 10 7,20 7,20 23,34 168,05
1 coberta 9 25,80 25,80 23,34 602,17
1 coberta 8 4,40 4,40 23,34 102,70
1 coberta 6-5 3,90 3,90 23,34 91,03
1 coberta 3 4,40 4,40 23,34 102,70
1 coberta 2 25,80 25,80 23,34 602,17
1 coberta 1 7,20 7,20 23,34 168,05

78,70 23,34 1836,86

RAJOLA ESMALTADA 20x20
1 cobertes 50,00 50,00 105,20 5260,00

ARREBOSSATS
1 cobertes 1,00 1,00 919,86 919,86

8016,72
 
4.8 L’AÏLLAMENT DE COBERTES 
 
Subministre i col·locació de feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 100 mm de gruix 
amb paper Kraft-alumini. 

ut partida x y z total preu unitari import
FELTRE

1 coberta 9 26,80 9,30 1,04 259,21 4,24 1099,05
1 coberta 8 6,40 4,50 1,04 29,95 4,24 127,00
1 coberta 7 9,10 4,40 1,04 41,64 4,24 176,56
1 coberta 2 26,80 9,30 1,04 259,21 4,24 1099,05
1 coberta 3 6,40 4,50 1,04 29,95 4,24 127,00
1 coberta 4 9,10 4,40 1,04 41,64 4,24 176,56

661,61 4,24 2805,21
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4.9 MAQUINÀRIA ELEVADORA I CONTENIDORS DE RUNES 
 
Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m 
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 
700x245x245 cm en repòs i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm. 
Gestió de residus d’obra. Subministre i transport de contenidor de 5 m3 de residus de la 
construcció a abocador autoritzat. S’inclouen els cànons en concepte de gestió de residus.  
 

ut partida x y z total preu unitari import
LLOGUER PLATAFORMA

1 lloguer dia 60,00 60,00 100 6000,00

CONTENIDORS RUNA
1 contenidor 5 m3 30,00 30,00 60 1800,00

90,00 100,00 7800,00
 
4.10 PERICONS A PEU DE BAIXANT 
 
Formació de pericó de mides 30 x 30 cm a peu de cada baixant amb tapa de fossa 
registrable.  

ut. partida x y z total preu unitari import
alçat A

1 B1 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B2 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B3 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B4 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B5 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B6 1,00 1,00 150,00 150,00

alçat C 
1 B8 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B9 1,00 1,00 150,00 150,00

alçat D
1 B12 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B13 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B14 1,00 1,00 150,00 150,00

alçat G
1 B20 1,00 1,00 150,00 150,00

alçat H
1 B10 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B11 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B15 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B16 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B17 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B18 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B19 1,00 1,00 150,00 150,00

alçat I
1 B26 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B25 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B24 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B23 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B22 1,00 1,00 150,00 150,00
1 B21 1,00 1,00 150,00 150,00

25 25,00 150,00 3750,00  
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4.11 DESMUNTATGE D’INSTAL·LACIONS EN DESSÚS 
 

ut partida x y z total preu unitari import

1 a justificar 950,00 950,00

 
 
 
4.12 PARTIDA IMPREVISTOS 
 
Partida alçada a justificar en concepte d’imprevistos. 
 
 

ut partida x y z total preu unitari import

1 a justificar 2113,28 2113,28

 
 
 
4.13 PARTIDA EN CONCEPTE DE SEGURETAT I SALUT 
 
Partida a justificar en concepte de seguretat i salut. 
 

ut partida x y z total preu unitari import

1 a justificar 1698,55 1698,55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DEL PRESSUPOST 
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5. RESUM DEL PRESSUPOST 
 
5.1 ENCAVALLADES DE FUSTA 

5.1.1 Reparació encastament d’encavallada      1185,26 € 
5.1.2 Recalçament d’encavallada        1411,70 € 

5.2 LES CANALS 
5.2.1 Ampliació de les canals de recollida d’aigües pluvials  10986,75 € 
5.2.2 Impermeabilització de les canals       5587,46 € 

5.3 LA COBERTA DE TEULA CORBA O ÀRAB 
5.3.1 Teulada de teula corba o àrab      26583,48 € 

5.4 CAPS DE BAIXANTS          5750,00 € 
5.5 LES GÀRGOLES           4195,20 € 
5.6 IMPERMEABILITZACIÓ UNIÓ CAIXA D’ASCENSOR AMB COBERTA   1200,00 € 
5.7 ELS REMATS, ELS MERLETS, ELS CARENERS I LES XEMENEIES   8016,72 € 
5.8 L’AÏLLAMENT DE COBERTES         2805,21 € 
5.9 MAQUINÀRIA ELEVADORA I CONTENIDORS DE RUNES     7800,00 € 
5.10 PERICONS A PEU DE BAIXANT               3750,00 € 
5.11 DESMUNTATGE D’INSTAL·LACIONS EN DESSÚS        950,00 € 
5.12 PARTIDA D’IMPREVISTOS         2113,28 € 
5.13 PARTIDA EN CONCEPTE DE SEGURETAT I SALUT     1698,55 € 
 

Pressupost d’execució material      84033,61 € 
13,00% despeses generals s/ 84033,61 €     10924,37 € 
6,00 % benefici industrial s/ 84033,61 €       5042,02 € 

 
Subtotal                   100000,00€ 

 
21% IVA s/ 1000000,00 €       21000,00 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE             121.000,00 € 
 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte puja a CENT VINT-I-UN MIL EUROS. 
 
 
 
Les Franqueses del Vallès, febrer de 2013 
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6. PREUS UNITARIS 
 
 

Codi Unitat Definició Import € 
    

A0122000 h Oficial 1a. paleta 23,30 
A0140000 h Manobre 19,47 

D070A4D1 M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari, calç 
i sorra, amb 200kg/m3 de ciment, proporció 1:2:10, 
elaborat a l’obra 

108,91 

 U Platina metàl·lica 200,00 
BRL2100 Kg Producte insecticida 27,41 

B52211N0 U Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color 
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim 

0,43 

A0127000 H Oficial 1a. col·locador 23,30 

A0137000 H Ajudant col·locador 20,68 
BD145B80 U Tub de fosa grisa segons UNE-EN de DN 75 mm, per 

a unió de campana amb anella elastomèrica 
d’estanquitat 

15,27 

BD1Z5000 U Brida per a tub de planxa galvanitzada 9,19 

BDW476W0 U Accessori per a baixant de tub de fosa grisa de DN 
75 mm 

1,72 

BDY417C0 U Element de muntatge per a baixant de tub de fosa 
grisa de DN 75 mm i de 5,4 kg de pes 

1,52 

 U Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica, 
vidriada amb esmalt de color verd 

2,00 
 

 U Gàrgola de planxa galvanitzada de DN 80 mm i 1 mm 
de gruix de 30 cm 

35,00 

 Kg Prenoplast en envasos de 25 kg 4,20 

 M2 Preno 20 en rotllos de 25, 50, i 100 m2 1,02 

 M2 Impermeabilització amb sistema 
Prenoplast+Preno+Prenoplast, formant una làmina 
elàstica, contínua sense juntes ni soldadures i 
adherida a la superfície 

16,90 

 M2 Subministra i col·locació de làmina geotèxtil TS34100 
com a protecció del sistema d’impermeabilització 

2,50 

 M2 Rajola esmaltada vidriada de color verd de 20x20 cm 50,00 

B7C91E20 M2 Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 100 mm 
de gruix amb paper kraft-alumini 

2,97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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7. JUSTIFICACIÓ PREUS PARTIDES 
 
ENCAVALLADES DE FUSTA 
 
 
Ut. Reparació encastament d’encavallada 
 
Reforç estructural del cap de l’encavallada en la seva unió del tirant amb el cavall, a partir de 
cargolat de platina metàl·lica de 10 mm de gruix a dues cares, de forma trapezoïdal, amb el 
mateix sistema de col·locació de les existents. 
 
9 hores 42,77 €/parella 384,93 € 
Despeses auxiliars 284,93 € x 0,020 7,70 € 
Platina metàl·lica i accessoris  200,00 € 

Total  592,63 € 
 
 
Ut. Recalçament d’encavallada 
 
Recalçament d’encavallada per a la recuperació de la seva situació originària, a partir 
d’aixecament amb mitjans mecànics hidràulics, tipus gat. Falcament del cap de 
l’encavallada. S’inclou els mitjans necessaris per a formació de tarima de taulons i taulers 
per a repartiment de càrregues sobre forjat existent. 
 
8 hores 42,77 €/parella 342,16 € 
Despeses auxiliars 342,16 € x 0,040 13,69 € 
Formació tarima  350,00 € 

Total  705,85 € 
 
 
LES CANALS 
 
 
Ml. Ampliació de les canals de recollida d’aigües pluvials 
 
Retirada manual d’un metre lineal d’amplada de les teules que limiten amb les canals 
existents. Es recuperaran les teules en bon estat. Ampliació fins a 20 cm de les canals amb 
mitjans mecànics. La cota de retall queda definida per la pròpia profunditat de les canals. 
Neteja de canals i reparació de la seva base a partir d’arrebossat de morter de ciment 
pòrtland sense retracció, formant mitges canyes en els paraments laterals, respectant les 
seves pendents i desguassos existents. Les canals quedaran afinades per a l’aplicació de la 
impermeabilització. 
 
 
36 hores / 27 ml 42,77 €/parella 57,03 € 
Despeses auxiliars 57,03 € x 0,025 1,43 € 
morter 108,90772 x 0,0262 2,85 € 

Total  61,31 € 
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M2. Impermeabilització de les canals 
 
Impermeabilització d’aplicació en fred a partir de membrana a base de betums asfàltics 
modificats amb cloroprè, amb molta elasticitat i resistència a l’envelliment atmosfèric, 
sistema Prenoplast, sense juntes ni soldadures i adherida a la superfície. Subministra i 
col·locació de làmina geotèxtil com a protecció del sistema d’impermeabilització. 
 
150 hores / 179,20 m2 23,30 € oficial  19,50 € 
Prenoplast + preno 20  2091,00 € / 179,20 m2 11,68 € 

Total  31,18 € 
 
 
LA COBERTA DE TEULA CORBA O ÀRAB 
 
M2. Teulada de teula corba o àrab 
 
Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, 
col·locada amb morter mixt 1:2:10. s’inclou la recuperació de les teules velles en bon estat i 
per ser tornades a col·locar com a teules de cobertura. Càrrega manual de runes sobre 
camió o contenidor. 
 
Oficial 1a paleta 23,30 € x 1,2 27,96 € 
Manobre 19,47 € x 0,6 11,68 € 
Teula àrab  0,43 € x 33 ut 14,19 € 
Recol·locació teula 0,80 € x 5 ut 4,00 € 
Morter 108,90772 x 0,0262 2,85 € 
Morter repàs 75,8737 € x 0,0050 0,38 € 
Despeses auxiliars  1,06 € 

Total  62,12 € 
 
ELS BAIXANTS 
 
Ml. Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 0,6 mm de 
gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. S’inclou desmuntatge i 
retirada dels baixants existents. S’inclou part del baixant desmuntable segons detall descrit. 
 
Oficial 1a col·locador 23,30 € x 0,56 13,048 € 
Ajudant de col·locador 20,68 € x 0,28 5,7904 € 
Tub de fosa grisa de DN 75 mm  15,27 € x 1,40 21,378 € 
Brida per a tub 9,19 € x 0,50 4,595 € 
Accessoris 1,72 x 0,33 0,5676 € 
Element de muntatge 1,52 € x 1,00 1,52 € 
Despeses auxiliars 18,8384 x 0,015 0,28258 € 

Total  47,18 € 
 
LES GÀRGOLES 
 
Ut. Gàrgola de planxa galvanitzada de DN 80 mm i 1 mm de gruix encastada en paret de 
façana de 45 cm de gruix i volada de 10 cm. Foradat de paret massissa de façana amb 
mitjans mecànics sense percussió.  
 
6 hores 23,30 € oficial  139,80 € 
gàrgola  35,00 € 35,00 € 

Total  174,80 € 
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ELS REMATS, ELS MERLETS, ELS CARENERS I LES XEMENEIES 
 
Ml. Subministre i col·locació de peça ceràmica vidriada esmaltada de carener, igual o similar 
a l’existent, de color verd, amb morter mixt de ciment pòrtland amb calç, elaborat en obra. 
S’inclou l’arrencada manual de la peça actual i càrrega manual de runes sobre camió o 
contenidor. 
 
Oficial 1a paleta 23,30 € x 0,30 6,99 € 
Manobre 19,47 € x 0,15 2,8205 € 
Teula àrab vidriada esmaltada 2,00 € x 5,5 ut 11,00 € 
Morter mixt 108,90772 x 0,02 2,17815€ 
Despeses auxiliars 9,9105 x 0,025 0,24776 € 

Total  23,34 € 
 
M2. Subministre i col·locació de rajola ceràmica vidriada esmaltada de color verd de mides 
20 x 20 cm, igual o similar a l’existent, amb morter mixt de ciment pòrtland amb calç, 
elaborat en obra i rejuntada. S’inclou l’arrencada manual de la peça actual i càrrega manual 
de runes sobre camió o contenidor. 
 
54 hores / 50 m2 42,77 €/parella 46,20 € 
Morter  450 € / 50 m2 9,00 € 
Rajola 20 x 20  50,00 € 

Total  105,20 € 
 
Ut. Repicat manual dels arrebossats malmesos en elements de coberta, xemeneies, merlets, 
faldons,.. i nou arrebossat a bona vista amb morter mixt de ciment pòrtland amb calç, 
elaborat en obra. Càrrega manual de runes sobre camió o contenidor. 
  
18 hores 42,77 €/parella  769,86 € 
morter  150,00 € 

Total  919,86 € 
 
 
L’AÏLLAMENT DE COBERTES 
 
M2. Subministre i col·locació de feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 100 mm de gruix 
amb paper Kraft-alumini. 
 
36 hores / 661,61 m2 23,30 €/oficial 1,27 € 
Feltre de llana  2,97 € 

Total  4,24 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 
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8. MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT 
 
El present manual pretén ser un document que faciliti el correcte ús i l'adequat manteniment 
de la coberta de l’edifici, amb l’objecte de conservar al llarg del temps les característiques 
funcionals i estètiques inherents a l’edifici projectat, recollint les instruccions d’ús i 
manteniment de l’edifici acabat, de conformitat amb el previst en el Codi Tècnic de 
l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial decret 314/2006, de 17 de març. 
 
Del bon ús dispensat i del compliment dels requisits de manteniment a realitzar, dependrà 
en gran mesura d’inevitable ritme d’envelliment de l’edifici. 
 
 
COBERTES EN GENERAL 
 
La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l’ús pel que han 
estat projectades, havent d’utilitzar-se únicament per tal fi. En general, no s’ha 
d’emmagatzemar materials ni equips d’instal·lacions sobre la coberta. En cas de que fos 
estrictament necessari dit emmagatzematge, cal comprovar que el pes d’aquest no 
sobrepassi la carrega màxima que la coberta pot suportar. A més a més, cal realitzar una 
protecció adequada de la seva impermeabilització per que no pugui ser malmesa. 
Quan en la coberta d’un edifici es situïn, amb posterioritat a la seva execució, equips 
d’instal·lacions que necessitin un manteniment periòdic, hauran de disposar-se les 
proteccions adequades en les seves proximitats per que durant el desenvolupament de dites 
operacions de manteniment no es malmetin els elements de la impermeabilització de la 
coberta. 
En cas de que el sistema d’estanqueïtat resultés malmès com a conseqüència de 
circumstàncies imprevistes i es produeixin filtracions, s’haurà de reparar immediatament els 
desperfectes ocasionats. 
 
COBERTES INCLINADES. TEULES 
 
Precaucions 
 
La cobertura de cobertes amb teules serà accessible únicament per conservació i 
manteniment. 
L’accés a coberta l’efectuarà només el personal especialitzat. 
 
Prescripcions 
 
Si s’observen humitats al sostre sota coberta, s’haurà d’avisar a un tècnic competent, donat 
que poden tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals. 
Després d’un període perllongat de pluges, nevades o forts vents, l’usuari haurà 
d’inspeccionar visualment l’aparició d’humitats a l'interior de l’edifici o a l’exterior per a evitar 
que s’obstrueixin els aiguafons. Així mateix, es comprovarà l’absència de trencaments o 
despreniments dels elements de rematada de les vores i trobades. 
La reparació de la coberta haurà de ser realitzada per professional qualificat, que anirà 
proveït de cinturó de seguretat subjecte a dos ganxos de servei o a punts fixos de la coberta 
i anirà proveït de calçat de sola tova antilliscant. 
Els materials o elements de cobertura que per causa de cops, accions no previstes o natural 
envelliment, hagin sofert trencaments o desperfectes, haurien de reposar-se o substituir-se 
amb materials anàlegs als previstos i en les mateixes condicions d’execució i posada en 
obra. 
En cas d'apreciar-se alguna cessió en el vessant de la coberta, haurà d’aixecar-se la 
superfície afectada i un tècnic competent estudiarà la causa, dictaminarà la seva importància 
i si cal, les reparacions que s’hagin d’efectuar. 
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Prohibicions 
 
No es transitarà sobre la coberta quan les teules estiguin mullades. 
No es rebran sobre la cobertura elements que la perforin o dificultin el seu desguàs, com 
antenes i pals, que hauran d’anar subjectes als paraments. 
No es canviaran les característiques funcionals, estructurals o formals de les vessants, 
llimes o desguassos. 
No s’utilitzarà ganxo de servei col·locat per càrregues superiors a 100 kg. 
No es modificaran les sol·licitacions ni s’excediran les sobrecàrregues previstes. 
No s’abocaran productes químics sobre la coberta. 
 
Manteniment. Pel professional qualificat 
 
Cada any: 
 
Eliminació de qualsevol tipus de vegetació i dels materials acumulats pel vent. 
Retirada periòdica dels sediments que pugin formar-se en la coberta per retencions 
ocasionals d’aigua. 
Eliminació de la neu que obstrueixi els forats de ventilació de la coberta. 
Conservació en bon estat dels elements de ram de paleta relacionats amb el sistema 
d’estanqueïtat. 
Manteniment de la protecció de la coberta en les condiciones inicials. 
 
Cada 3 anys: 
 
Comprovació de l’estat de conservació de les teules. 
 
Cada 5 anys: 
 
Revisió del vessant, reparant els defectes observats amb materials i execució anàlegs als de 
la construcció original. 
Comprovació de la subjecció del ganxo de servei, fiançant-ho si fos necessari.    
 
 
COBERTES. ACABAMENTS. AIGUAFONS 
 
Precaucions 
 
Es mantindran netes i sense herbes. 
No es col·locaran jardineres sobre els aiguafons o bé es col·locaran elevades per a 
permetre el pas de l’aigua. 
 
Prescripcions 
 
Els treballs de reparació es realitzaran sempre retirant la part malmesa per a no 
sobrecarregar l’estructura. 
 
Prohibicions 
 
No es col·locaran sobre els aiguafons elements que les perforin o dificultin el seu desguàs. 
No es modificaran les seves característiques funcionals o formals. 
 
Manteniment. Pel professional qualificat 
 
Cada 6 mesos: 
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Neteja, eliminant possibles herbes. 
 
Cada 5 anys: 
 
Reforç en cas de ser necessari. 
 
     
COBERTES. ACABAMENTS. ENCONTRES. 
 
Prescripcions 
 
Els treballs de reparació es realitzaran sempre retirant la part malmesa per no sobrecarregar 
l’estructura. 
S’haurà d’avisar a un tècnic competent si s’observen humitats en el forjat sota coberta, ja 
que poden tenir un efecte negatiu sobre els elements estructurals. 
 
Prohibicions 
 
No es recolzaran en les trobades elements que els danyin o perforin. 
No es modificaran les seves característiques funcionals o formals. 
 
Manteniment. Pel professional qualificat 
 
Cada any: 
 
Revisió general de trobades de vessants amb paraments verticals. 
Comprovació de l’estat de valones i/o peces d’impermeabilització de juntes i trobades amb 
xemeneies o conductes. 
Neteja general i eliminació de fulles, herbes o acumulacions. 
 
Cada 3 anys: 
 
Comprovació de l’estat dels encontres, reparant els defectes en cas de ser necessari. 
 
Cada 5 anys: 
 
Reforç de les trobades i els segellats. 
 
 
ESTRUCTURES DE FUSTA. ARMADURES PER A COBERTES. 
 
Precaucions 
 
S’evitaran situacions d’humitat persistent que puguin ocasionar podriment de la fusta. 
 
Prescripcions 
 
En el manteniment de la fusta s’empraran acabats de porus obert en els que no es 
produeixen espellofaments. 
En el cas d’aparició de fletxes excessives, s’avisarà a un tècnic competent perquè dictamini 
la seva importància i si escau, les mesures a implementar. 
Les reparacions de petites erosions o humitats no persistents haurien de ser realitzades per 
professional qualificat. 
Tota manipulació de gran entitat d’aquests elements haurà de realitzar-se sota supervisió 
d’un tècnic competent. 
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Prohibicions 
 
Està expressament prohibida tota manipulació (picat o perforat) que disminueixi la seva 
secció resistent. 
No se sobrepassaran les sobrecàrregues d’ús ni les hipòtesis de càrrega. 
No es permetran actuacions sobre els elements estructurals de la cintra (fregues o penlat 
d’elements de pes), sense estudi previ i autorització d’un tècnic competent. 
 
Manteniment. Per l’usuari 
 
Cada any: 
 
Inspecció visual per detectar: 
Atac d’insectes xilòfags (corc o termites), normalment detectables per l’aparició de petits 
forats que desprenen pols groguenc. 
Aparició de fletxes excessives. 
Situacions persistents d’humitat. 
 
     
ESTRUCTURES DE FUSTA. BIGUETES  
 
Precaucions 
 
S’evitaran les variacions contínues de la humitat ambiental. 
 
Prescripcions 
 
En el manteniment de la fusta s’empraran acabats de porus obert en els que no es 
produeixen espellofaments. 
En el cas d’aparició de fletxes excessives, s’avisarà a un tècnic competent perquè dictamini 
la seva importància i si escau, les mesures a implementar. 
La reparació de petites erosions o humitats no persistents haurà de ser realitzada per 
professional qualificat. 
Tota manipulació de gran entitat d’aquests elements haurà de realitzar-se sota supervisió 
d’un tècnic competent. 
 
Prohibicions 
 
Està expressament prohibida tota manipulació (picat o perforat) que disminueixi la seva 
secció resistent. 
No se sobrepassaran les sobrecàrregues d’ús ni les hipòtesis de càrrega. 
No es realitzaran grans orificis. 

 
Manteniment. Per l’usuari 
 
Cada any: 
 
Inspecció visual per detectar: 
Atac d’insectes xilòfags (corc o termites), normalment detectables per l’aparició de petits 
forats que desprenen pols groguenc. 
Aparició de fletxes excessives. 
Situacions persistents d’humitat. 
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ESTRUCTURES DE FUSTA. BIGUES 
 
Precaucions 
 
S’evitaran les variacions contínues de la humitat ambiental. 
S’evitarà l’ancoratge d’elements no previstos. 
S’evitaran situacions d’humitat persistent que puguin ocasionar podriment de la fusta. 
Es denunciarà qualsevol fuita observada en les canalitzacions de subministrament o 
evacuació d’aigua. 
 
Prescripcions 
 
En el manteniment de la fusta s’empraran acabats de porus obert en els que no es 
produeixen espellofaments. 
En cas d’aparició de fletxes excessives, s’avisarà a un tècnic competent perquè dictamini la 
seva importància i si escau, les mesures a implementar. 
La reparació de petites erosions o humitats no persistents haurà de ser realitzada per 
professional qualificat. 
Tota manipulació de gran entitat d’aquests elements haurà de realitzar-se sota supervisió 
d’un tècnic competent. 
 
Prohibicions 
 
Es prohibirà qualsevol ús que produeixi una humitat major que l'habitual. 
Està expressament prohibida tota manipulació (picat o perforat) que disminueixi la seva 
secció resistent. 
No es realitzaran grans orificis. 
No se sobrepassaran les sobrecàrregues d’ús ni les hipòtesis de càrrega. 
 
Manteniment. Per l’usuari 
 
Cada any: 
 
Inspecció visual per detectar: 
Atac d’insectes xilòfags (corc o termites), normalment detectables per l’aparició de petits 
forats que desprenen pols groguenc. 
Aparició de fletxes excessives. 
Situacions persistents d’humitat. 
 
     
ESTRUCTURES DE FUSTA. SUBSTITUCIONS 
 
Precaucions 
 
S'evitaran situacions d'humitat persistent que puguin ocasionar podriment de la fusta. 
 
Prescripcions 
 
En el manteniment de la fusta s'empraran acabats de porus obert en els que no es 
produïxen espellofaments. 
Les reparacions de petites erosions o humitats no persistents haurien de ser realitzades per 
professional qualificat. 
Tota manipulació de gran entitat d'aquests elements haurà de realitzar-se sota supervisió 
d'un tècnic competent. 
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Prohibicions 
 
Està expressament prohibida tota manipulació (picat o perforat) que disminueixi la seva 
secció resistent. 
No se sobrepassaran les sobrecàrregues d'ús ni les hipòtesis de càrrega. 
No es permetran actuacions sobre els elements estructurals de la cintra (fregues o pengi 
d'elements de pes), sense estudi previ i autorització d'un tècnic competent. 
 
Manteniment. Per l’usuari 
 
Cada any: 
 
Inspecció visual per detectar: 
Atac d'insectes xilòfags (corc o termites), normalment detectables per l'aparició de petits 
forats que desprenen pols groguenc. 
Aparició de fletxes excessives. 
Situacions persistents d'humitat. 
 
 
    

AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS. COBERTES 
 
Precaucions 
 
S'evitarà l'abocament de productes químics agressius, com olis o dissolvents, sobre 
l'impermeabilització. 
 
Prescripcions 
 
Si el material de protecció resultés danyat com conseqüència de circumstàncies imprevistes 
i es produïssin filtracions, hauran de reparar-se immediatament els desperfectes. 
En cas de trencament o falta d'eficàcia, haurà de ser substituït per altre del mateix tipus. 
Els desperfectes observats haurien de ser reparats per un professional qualificat. 
 
Prohibicions 
 
No es col·locaran elements que perforin l'impermeabilització. 
 
Manteniment. Per l’usuari 
 
Cada any: 
 
Si la impermeabilització no està protegida, comprovació de l'estat de la fixació al suport. 
 
     
REVESTIMENTS DE MORTERS. MORTERS MIXTS. 
 
Precaucions 
 
S'evitarà avocar aigües sobre el revestiment, especialment si estàn brutes o arrastren terres 
o impureses. 
S'evitaran cops i rascades, així com l'abocament o neteja amb productes químics. 
 
Prescripcions 
 
Si s'observés alguna anomalia en el revestiment no imputable a l'ús, com falta d'adherència, 
porositat important, presència de fissures, taques o humitats capil·lars, amb risc 
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d'esllavissament, s'aixecarà la superfície afectada i s'estudiarà la causa per un tècnic 
competent, que dictaminarà la seva importància i, en el seu cas, les reparacions que s'hagin 
d'efectuar. 
Les reparacions del revestiment haurien de realitzar-se amb materials anàlegs als utilitzats 
en el revestiment original mantenint-se sempre les juntes de dilatació. Per a evitar l'aparició 
de grapejats en la façana deguts a la diferent tonalitat dels colors, s'ha de picar l'acabat 
original en tota la façana i refer-lo de nou. 
 
Prohibicions 
 
No s'admetrà la subjecció d'elements pesats a l'espessor del revestiment, havent de 
subjectar-se en el suport o element resistent. 
 

Manteniment. 
 
Per l’usuari 
 
Cada any: 
 
Revisió de l'estat de conservació dels revestiments, per detectar desperfectes com a 
escrostonaments, esquerdaments, bombaments o exfoliacions. 
Neteja de revestiments vists, amb aplicació d'aigua i fregat manual amb raspall de cordes 
sense realitzar una gran pressió, en paraments interiors. 
 
Pel professional qualificat 
 
Cada 2 anys: 
 
Comprovació de l'absència de processos patològics tals com erosió mecànica, erosió 
química, esquerdes i fissures, esllavissades, humitats capil·lars i humitats accidentals. 
Reparació de quants desperfectes puguin permetre el pas de l'humitat. 
 
Cada 5 anys: 
 
Reposició de revestiments, prèvia neteja de la pols, grassa i matèria orgànica, al que seguirà 
un acurat raspat de la superfície. 
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9. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 

Dades de l’obra 

Tipus d’obra: 
  
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LES COBERTES DE 
L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS. 

 

 

Emplaçament: 
 
CARRETERA DE RIBES, 2 

 

 

Superfície construïda: 
 
SUP. COBERTA: 965 m2 

 

 

Promotor: 
 
AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 

 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d’execució: 
 
SERVEIS TÈCNICS DE L’ÀREA D’URBANISME 

 

 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
 
SERVEIS TÈCNICS DE L’ÀREA D’URBANISME 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les 
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 
estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 
sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

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

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

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

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

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

2. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 
de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
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Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

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

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l'obra o prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  
amb els següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

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

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

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 
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3. Identificació dels riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a 
d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 
caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 
postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 

3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

3.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 
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- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

3.04. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les 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 

3.05. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les 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 recalçaments 
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- 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) 

3.06. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

3.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
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plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 

3.10. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 
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4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II 
del RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

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

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

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 

5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals. A 
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 
homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

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

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior 
de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

- Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 
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- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de protecció de 
rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

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

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d’aire 

 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar 

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

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

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

 

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 
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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. 

7. Normativa aplicable 

Normativa de seguretat  i  salut  

disposiciones mínimas de seguridad y de salud que 
deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 
 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción 
 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 
 

ley de prevención de riesgos laborales 
 
reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
 (BOE 13/12/2003)  

reglamento de los servicios de prevención 
 

RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril 
(BOE 01/05/98) 

modificación rd 39/1997; rd 1109/2007, y el rd 
1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de 
actividades en los centros de trabajo 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo en materia de trabajos temporales en altura 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

disposiciones mínimas en materia de señalización, de 
seguridad y salud en el trabajo 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/97) 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo 
 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 
En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de 
la “Ordenanza de Seguridad e 

ley reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

modificacion del rd 39/1997, por el que se aprueba el 
reglamento de los servicios de prevención y el rd 
1627/97, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción 

RD 604 / 2006 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores 
 

RD 487/1997, de 14 DEabril                 
(BOE 23/04/97) 
 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 
 

R.D. 488/97.  14  abril                   
(BOE: 23/04/97) 
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protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 
 

R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97) 
 

protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
 

R.D. 665/1997.  12  mayo             
(BOE: 24/05/97) 
 

disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 
 

R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97) 
 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo  
 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 
89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols de 
la “ordenanza de seguridad e higiene 

protección a los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 

protección contra riesgo eléctrico 
 

R.D. 614/2001 . 8  junio                
(BOE: 21/06/01) 

instrucción técnica complementaria mie-apq-006. 
almacenamiento de líquidos corrosivos  
 

R.D  988/1998                                 
(BOE: 03/06/98) 
 

reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la 
industria de la construcción  
 
 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 
1953 (BOE: 22/12/53)                         
O. 23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 1956 ordenanza del trabajo para las industrias de la 

construcción, vidrio y cerámica 
O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º 
A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

señalización, balizamiento, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado 
 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 
 

reglamento de aparatos elevadores para obras 
 

O. de 23 de mayo de 1977            
(BOE: 14/06/77)                          
modificació:O. de 7 de marzo dE 
1981 (BOE: 14/03/81) 
 

instrucción técnica complementaria  mie-aem 2 del 
reglamento de aparatos de elevación y manutención 
referente  a grúas-torre desmontables para obras. 
 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 
17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. 
de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  
 reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 

de amianto 
 

O. de 31  octubre  1984                
(BOE: 07/11/84) 

normas complementarias del reglamento sobre 
seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 

O. de 7  enero  1987                     
(BOE: 15/01/87) 
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ordenanza general de seguridad e higiene en el 
trabajo 
 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

s'aprova el model de llibre d'incidències en obres de 
construcció 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
 

 
equips de protecció individual 

 

cascos no metálicos 
 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

protectores auditivos 
 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

pantallas para soldadores 
 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

guantes aislantes de electricidad 
 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 
 

banquetas aislantes de maniobras 
 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  
 equipos de protección personal de vias respiratorias. 

normas comunes y adaptadores faciales 
 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 
 

equipos de protección personal de vias respiratorias: 
filtros mecánicos 
 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 
 

equipos de protección personal de vias respiratorias: 
mascarillas autofiltrantes 
 

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

equipos de protección personal de vias respiratorias: 
filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

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

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

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

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

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

no no

Pes/m
2

PesVolum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

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

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

petris 170107 0,052 24,004 0,082 33,163

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 24,00 t 0,7544 33,16 m3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2002(tones/m

2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 24,8637 0,0896 25,9305

obra de fàbrica 170102 0,0150 10,6055 0,0407 11,7827
formigó 170101 0,0320 10,5563 0,0261 7,5415

petris 170107 0,0020 2,2755 0,0118 3,4161
guixos 170802 0,0039 1,1369 0,0097 2,8139
altres 0,0010 0,2895 0,0013 0,3764

   embalatges 0,0380 1,2353 0,0285 8,2594

fustes 170201 0,0285 0,3494 0,0045 1,3028
plàstics 170203 0,0061 0,4574 0,0104 2,9963

paper i cartró 170904 0,0030 0,2403 0,0119 3,4393
metalls 170407 0,0004 0,1882 0,0018 0,5211

totals de construcció 26,10 t 34,19 m3

- altres

-
-
-
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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

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

10. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

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

tipus
quantitats

   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 -

 abocador

Residus d'enderroc 

carretera de Ribes, 2

Les Franqueses del Vallès

no

Comarca : Vallès Oriental

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

Reforma coberta edifici de l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

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

-
Terres contaminades

Residus que contenen PCB

-

especificar

especificar -

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-

si
si
si

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

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 10,56
Maons, teules i ceràmics 40 10,61
Metalls 2 0,19
Fusta 1 0,35
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,24
Paper i cartró 0,50 0,24
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

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

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

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

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

53
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0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

(m
3
)

0,00
0,00

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents,

desencofrants, etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i

es separaran i tractaran a part de la resta de residus

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                                                                          

no no especial
no no especial

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

tipus de residucal separar
no inert

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

                    fusta en bigues reutilitzables

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

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

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 ...

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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

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

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

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

minimització
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se

separen, per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



si
si
si

tipus de residu
pendent de decidir

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m

3
 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

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

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

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

Formigó 10,18 -

Maons i ceràmics 15,91 238,60

Petris barrejats 49,38 740,72

Metalls 0,70 10,55

Fusta 1,76 26,38

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 4,05 60,68

Paper i cartró 4,64 69,65

Guixos i no especials 4,31 64,60

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

1.211,18

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 54

Classificació          

0,00 - -

- 246,91

- 8,79 -

-

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)
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-

40,72

-

0,00

-

-

122,17 50,90

0,00

Valoritzador / Abocador          

-

0,00

runa neta

3,52 -

79,53 -

-

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 

Transport                                                                

- -

-

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

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

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Compactadores

- 20,23 -

-

- 23,22 -

- 21,53

122,17 454,63 40,72

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

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

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

1.828,71

El volum dels residus és de : 67,35

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.828,71



unitats -

unitats -

unitats -

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

unitats - unitats -

-
-

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..)

554
 /

 6
  

R
E

S
ID

U
S

  
E

n
d

e
rr

o
c
, 

R
e

h
a

b
ili

ta
c
ió

 i
 A

m
p

lia
c
ió

  
  

  
  

O
fi
c
in

a
 C

o
n

s
u

lt
o

ra
 T

è
c
n

ic
a

. 
C

o
l·

le
g

i 
d

’A
rq

u
it
e

c
te

s
 d

e
 C

a
ta

lu
n

y
a

  
 f

e
b

re
r 

2
0

1
1

 V
4

  
  

( 
F

o
n

t:
 "

G
u

ia
 d

'a
p

lic
a

c
ió

 d
e

l 
D

e
c
re

t 
2

0
1

/1
9

9
4

 -
 P

ro
g

ra
m

a
 L

IF
E

- 
IT

E
C

"

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Contenidor 9 m
3 
. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m
3 
. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

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 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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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.



T 0,00 T
T 50,10 T

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

Residus de construcció i enderroc * 0 T 11 euros

Tones

euros

57

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 

minimització

Previsió inicial de l'Estudi

0,00

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

50,10
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

150,00

euros/T 0,00

Total fiança **

0,0

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€

Les Franqueses del Vallès

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de l'Estudi

0,00

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:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 



Projecte per a la reforma de la coberta de l’edifici de l’Ajuntament i de les antigues escoles del terme municipal de Les Franqueses del Vallès 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROJECTE PER A LA REFORMA DE LA 
COBERTA DEL EDIFICI DE L’AJUNTAMENT I DE LES ANTIGUES ESCOLES DEL TERME 
MUNICIPAL DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir els materials emprats a la 
construcció, així com les tècniques de la seva col.locació a l’obra, i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal.lació i 
obres accessòries i depenents. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la 
normativa que li pertoqui. 

1.1 Document del projecte  
El projecte consta dels següents documents:  

Memòria i annexos  
Amidament i Pressupost 
Estudi de seguretat i salut 
Estudi de gestió de residus 
Plec de condicions tècniques 
Plànols  

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del  contracte; per tant, el contractista no podrà 
al.legar cap modificació de les condicions  del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per  exemple, 
preus de bases de personal, maquinària i materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, justificació de preus, etc), llevat que 
aquestes dades apareixin en algun  document contractual.  
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de  no obtenir la suficient informació directa, que 
rectifiqui o ratifiqui la continguda als  documents informatius del projecte.  
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà  d’executar com si s’hagués exposat a ambdós 
documents, sempre que a criteri del  director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al  contracte.  
 
1.2 Responsabilitat del contractista  
El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions  establertes al contracte i en els documents que 
componen el projecte. Com a  conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal  executat, sense que 
pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi  reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin 
estat  abonades les liquidacions parcials.  
 
1.3 Obligacions del contractista  
Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la  relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i 
plantilla que utilitzarà per a  l’execució de les obres, amb les dades següents:  
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs.  
b)  El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per  oficis i categoria del personal que ha de constituir la 
plantilla mínima al servei de les  obres.  
c)  El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol  concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel 
subcontractista. En  general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de  Contractes de les Administracions 
Públiques (d’ara endavant LCAP).  
d)  En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la  seva localització immediata.  
e)  L’Ajuntament, amb motiu justificat, podrà sol.licitar la substitució del personal del contractista, sense obligació de respondre de cap dels 
danys que al  contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el  contractista respon de la capacitat i de la disciplina 
de tot el personal assignat a  l’obra.  
f) El contractista  està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre  dedicar a la licitació i la direcció, per al 
normal compliment de llurs funcions. 
 
1.4 Indemnitzacions a càrrec del contractista  
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o  privats malmesos, indemnitzant les persones o 
propietats que resultin perjudicades. El  contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius,  llacs i 
dipòsits d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis,  lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i 
perjudicis que es puguin  causar.  
 
1.5 Despeses a càrrec del contractista  
Seran a càrrec del contractista, les següents despeses:  

- despeses corresponents a instal.lacions i equips de maquinària  
- despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal.lacions, ferramentes, etc  
- despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament  
- despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal.lacions per al subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per 

a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones confrontades afectades per 

les obres, etc.  
- despeses ocasionades pel subministrament i col.locació dels cartells anunciadors de l’obra  
- qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats  

 
 
1.6 Direcció de les obres  
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i  vigilància per a la correcta realització de l’obra 
contractada.  
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de  l’obra, amb experiència acreditada en obres 
similars a les que són objecte del present  projecte.  

 



Projecte per a la reforma de la coberta de l’edifici de l’Ajuntament i de les antigues escoles del terme municipal de Les Franqueses del Vallès 

1.7 Condicions generals d’execució de les obres  
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les  normes de bona construcció lliurement apreciades per la 
direcció tècnica de les obres.  
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació  que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al 
reconeixement de l’execució de les que  hagin de quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista  requereixin el dit 
reconeixement.  
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur  comprovació, constatació, medició i liquidació, que 
seran subscrits per la direcció  tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin  complimentant les 
diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista  haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer 
medició, excepte  que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.  
 
1.8 Modificacions d’obra  
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les  obres compreses en el contracte, sense l’aprovació 
prèvia per l’Administració de la  modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits  previstos a la 
LCAP.  
 
1.9 Control d’unitats d’obra  
El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori  encarregat, i aprovat per la direcció facultativa.  
L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació  d’obres de l’Estat.  
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol.licitud de la direcció facultativa de les obres, 
d’acord amb el següent  esquema de funcionament:  
1) A criteri de la direcció facultiva es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa esmentat més amunt.  
2) El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; a tals efectes el 
contractista facilitarà al laboratori  la seva tasca.  
3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres.  
4)  El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al  contractista, al marge del que s’especifica al segon 
paràgraf.  
 
1.10 Mesures d’ordre i seguretat  
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a  la bona i segura marxa dels treballs.  
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució  de les obres, de tots els accidents o perjudicis que 
pugui sofrir llur personal o causar-los  a d’altres persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les  responsabilitats 
annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de  30/1/1900 i disposicions posteriors.  
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa  d’una ordre de l’Administració.  
 
1.11 Conservació del medi ambient  
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora  d’aquests, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè 
les afeccions al medi ambient  siguin mínimes. Tota la  maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar la pol.lució fònica.  
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres difícilment identificables en 
aquest moment, produeixi al  medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys  causats, tot seguint les 
ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals  competents en la matèria.  
 
1.12 Obra defectuosa  
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions la direcció tècnica de les obres 
podrà  acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord  amb les diferències que hi haguessin, i el 
contractista estarà obligat a acceptar aquesta  valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part  mal 
executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres,  sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas 
d’execució.  
 
1.13 Replanteig de les obres  
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la  correcta execució de les obres, els quals han de 
ser aprovats per la direcció de l’obra.   
També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en 
planta i perfil, de les diferents unitats.  
Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec  del contractista.  
 
1.14 Senyalització de les obres  
El  contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres,  d’acord amb els normalitzats per la Diputació. A 
tals efectes, la direcció  facultativa aportarà al contractista les característiques del cartell, així com la situació on  s’haurà d’instal·lar.  
 
1.15 Abocadors  
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a  la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, 
que s’inclou als annexos de la memòria,  ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran  causa 
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita 
operació de transport a  l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.  
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa  vigent en matèria de medi ambient.  
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la 
seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.  
 
1.16 Recepció d’obra i termini de garantia  
Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja 
general de l’obra, retirarà els materials  sobrants o rebutjats, runes.  
Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un 
reconeixement exhaustiu en  presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran  els tràmits per a la 
seva recepció. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes es  farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes 
per arranjar els  desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la  direcció tècnica efectuarà un nou 
reconeixement i, en el cas que els arranjaments  s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció.  



Projecte per a la reforma de la coberta de l’edifici de l’Ajuntament i de les antigues escoles del terme municipal de Les Franqueses del Vallès 

Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir  de la signatura de l’acta de recepció, llevat que el 
contracte, es modifiqui expressament aquest termini.  
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la  construcció, degut a l’incompliment del contracte 
per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la  recepció.  
 
1.17 Conservació de les obres  
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i  tots aquells treballs que siguin necessaris per a 
mantenir les obres en perfecte estat de  funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades  sobre el 
mateix contracte. 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la  seva recepció. Totes les despeses originades per 
aquest concepte seran a compte del  contractista.  
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o  que hagin estat objecte de robatori. El contractista 
haurà de tenir en compte, al càlcul  de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites  reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients.  
 
1.18 Liquidació  
Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà d’acordar i notificar al contractista la liquidació 
corresponent.  
 
1.19 Preus unitaris  
El preu unitari serà el que s’aplicarà als mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra.  
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra,  que figura als corresponents articles del present 
plec, no és exhaustiva sinó enunciativa,  per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les  operacions 
o materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en  la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, 
es consideren inclosos al  preu unitari corresponent.  
 
1.20 Partides alçades  
Les partides que figuren com a “pagament íntegre” , als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran  íntegrament 
al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.  
Les partides alçades “per justificar”; es justificaran a partir del  quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la 
justificació de  preus.  
 
1.21 Abonament d’unitats d’obra  
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord  amb el quadre de preus , s’entendrà que es 
refereixen a unitats d’obra totalment  acabades.  
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al correcte acabament de la 
unitat d’obra, o per assegurar el  perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es  considerarà 
inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu.  
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser  objecte de reclamació, ni de preu contradictori, 
perquè es consideren expressament  inclosos als preus del contracte.  
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2 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada 

Sobre normativa vigent 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
2.1.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. 
  

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

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

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

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

 
2.3.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: 
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A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 
 

2.4.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. 
 
 
 
 
3  CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
SUBSISTEMA COBERTES 
 
3.1. COBERTES PLANES  

Parament de cobertura exterior d’un edifici que limita l’ambient exterior amb els espais interiors. La coberta té com a objectiu separar, 
connectar i filtrar l’interior de l’exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, segons CTE DB-HE HE1 Limitació de 
la demanda energètica, CTE DB-HS HS1 protecció enfront de la humitat CTE DB-HS HS5 evacuació d’aigües. 

Podem trobar els tipus següents: Coberta transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida segons la disposició dels seus 
components. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 15%, segons l’ús al qual estigui destinat, trànsit de vianants o trànsit de vehicles.  

Coberta ajardinada, coberta que està formada per una capa de terra de plantació i la pròpia vegetació, essent no ventilada.  
Coberta no transitable no ventilada, pot ser convencional o invertida, segons la disposició dels seus components, amb protecció de grava 
o de làmina autoprotegida. La pendent estarà comprès entre l’1% i el 5%. 
Coberta transitable, pot ser ventilada i amb enrajolat fix. El pendent estarà comprès entre l’1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes 
destinades al trànsit de vianants. 
  

3.1.1.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. 
  
  

3.1.2. Components 

Sistema de formació de pendents, barrera contra el vapor, capa d’impermeabilització, capa separadora, capa drenant, terra de plantació 
(coberta ajardinada) i capa de protecció. 

Característiques tècniques mínimes 

Sistema de formació de pendents. Podrà realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d’àrids lleugers amb capa de regularització 
d’gruix 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada superficialment amb beurada de ciment; 
amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients, i una constitució adequada per la fixació de la resta dels 
components. La superfície serà llisa, uniforme i sense irregularitats que puguin punxonar la làmina impermeabilitzant. A la coberta 
transitable ventilada, el sistema de formació de pendents podrà realitzar-se a partir d’envans constituïts per peces prefabricades o maons 
(envanets de sostremort), superposats de plaques ceràmiques encadellades o de maons buits segons CTE-DB HS-1, taula 2.10. 
Barrera de vapor. El material ha de ser el mateix que el de la capa d’impermeabilització o compatible amb ella. Poden ser de dos tipus: les 
de baixes prestacions (film de polietilè) i les d’altes prestacions (làmina de oxiasfalt o de betum modificat amb armadura d’alumini, làmina 
de PVC, làmina de EPDM). Segons CTE-DB HS-1, punt 2.4.3.5. 
Aïllant tèrmic. Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre o llana de roca, poliestirè expandit, poliestirè extruït, poliuretà, perlita de 
cel·lulosa, suro aglomerat, etc... Ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la solidesa necessària 
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enfront sol·licitacions mecàniques. Estabilitat dimensional, resistència a l’aixafada. S’utilitzaran materials amb una conductivitat tèrmica 
menor de 0,06W/mk a 10ºC. El seu gruix es determinarà segons les exigències del CTE-DB HE1; DB HS 1, punt 2.4.3.2. 
Capa de impermeabilització. La impermeabilització pot ser de material bituminós o bituminós modificat; com poli (clorur de vinil) plastificat, 
etc... No serà necessària en condicions d’ús normal, tret que s’inclogui a la D.T. Si que serà necessària en els casos de risc de 
condensació alta. Haurà de suportar temperatures extremes, no serà alterable per l’acció de microorganismes i prestarà la resistència al 
punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa làmina materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat. No utilitzar en la 
mateixa làmina oxiasfalt amb làmines de betum plastòmer (APP) que no siguin específicament compatibles amb elles. Evitar el contacte 
entre làmines de policlorur de vinil plastificat i betums asfàltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb 
l’asfalt. Evitar el contacte entre làmines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rígides de poliestirè o amb les escumes rígides de 
poliuretà. A la coberta no transitable preferentment s’utilitzaran graves de cantell rodat. El material que forma la capa ha de ser resistent a 
la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran utilitzar graves 
procedents de matxuca . Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per una capa superficial de morter, 
terratzo, àrid rentat o altres, amb aplanat de poliestirè extrusionat. També pot ser una làmina autoprotegida, amb enrajolat fix o amb 
enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports telescòpics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. 
Els suports disposaran d’una plataforma de suport que reparteixi la càrrega i sobrecàrrega sobre la làmina impermeable sense risc de 
punxonament. En coberta no transitable, si es tracta d’una capa de grava, aquesta ha d’estar neta i sense substàncies estranyes. La seva 
grandària ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm. Segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.4. 
Capa separadora. Podran ser feltres de fibra de vidre o de polièster, o films de polietilè. Productes antiarrels (coberta ajardinada), 
constituïts per quitrà d’hulla, derivats del quitrà com brea o productes químics antiarrels. Hauria de utilitzar-se quan existeixin 
incompatibilitats entre l’aïllament i les làmines impermeabilitzants. Quan tingui funció antiadherent i antipunxant podrà ser: geotèxtil de 
polièster o geotèxtil de polipropilè. Quan es pretenguin les dues funcions (desolidarització i resistència a punxonament) s’utilitzaran feltres 
antipunxonament no permeables, o bé dues capes superposades, la superior de desolidarització i la inferior d’antipunxonament (feltre de 
polièster o polipropilè tractat amb impregnació impermeable). segons CTE-DB HS 1, punt 2.4.3.5. 
Capa drenant. (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estarà exempta de substàncies estranyes, la sorra de riu serà de 
granulometria contínua, seca, neta i grandària màxima del gra 5 mm. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardí, terra vegetal, sorra de riu, bruc 
i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestirè expandit en boles o vermiculita.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L’albelló o el canaló ha de ser una peça 
prefabricada, d’un material compatible amb el tipus d’impermeabilització que s’utilitzi i ha de disposar d’una ala de 10 cm d’amplada com a 
mínim a la vora superior. Han d’estar proveïts d’un element de protecció per a retenir els sòlids que puguin obturar el baixant. Segons 
CTE-DB HS 5). 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a 
l’obra amb allò indicat a la D.T. Es farà la identificació en funció del material del fabricant, tipus, dosificació, densitat, classe de producte, 
gruix mínim, dimensions i pes mínim. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: sistema de formació de 
pendents, barrera contra el vapor i capes separadores, capa d’impermeabilització amb làmines o material bituminós, capa de protecció. 
materials ceràmics. 

  

3.1.3.Execució 

Condicions prèvies 

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantirà l’estabilitat, amb fletxa mínima, compatibilitat amb els moviments del 
sistema i compatibilitat química amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar net i sense cossos estranys. 
La làmina impermeable ha d’evitar el contacte de les làmines impermeabilitzants bituminoses, de plàstic o de cautxú, amb petrolis, olis, 
grasses i dissolvents. Per a la funció de desolidarització s’utilitzaran productes no permeables a l’abeurada de morters i formigons. Se 
suspendran els treballs quan plogui, nevi o la velocitat del vent sigui superior a 50km/h, en aquest últim cas es retiraran els materials i 
eines que puguin desprendre’s. Quan les temperatures siguin inferiors a 5ºC es comprovarà es poden dur a terme els treballs d’acord amb 
el material a aplicar. 

Els accessos i obertures que estiguin situats en el parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 2 cm d’altura com a mínim 
per sobre de la protecció de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels laterals del buit fins a una 
altura de 15cm com a mínim per sobre d’aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del parament vertical 1 m com a mínim.  

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un ampit d’una 
altura per sobre de la protecció de la coberta de 20 cm com a mínim i impermeabilitzat. 

Les juntes han d’afectar a les diferents capes de la coberta a partir de l’element que serveix de suport resistent. Les vores de les juntes 
han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45º i l’amplària de la junta ha de ser major que 3 cm. La distància entre les juntes ha de ser 
com a màxim 15 m. Quan la distància entre juntes de dilatació de l’edifici sigui major de 15 m es realitzaran juntes de coberta, l’amplada 
no haurà de ser inferior a 15 mm i també hauria d’haver-n’hi al voltant dels elements sobresortints. A les juntes s’ha de col·locar un 
segellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superfície de la capa de protecció de la coberta. Les juntes de dilatació del paviment es 
segellaran amb un màstic plàstic no contaminant, havent-se realitzat prèviament la neteja dels cantells de les rajoles. 

Per que l’aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilització s’ha de realitzar mitjançant regata de 3x3 
cm com a mínim, en la que ha de rebre’s la impermeabilització amb morter en bisell, o mitjançant una reculada amb una profunditat major 
que 5 cm, i l’altura per sobre de la protecció de la coberta ha de ser major que 20 cm, o mitjançant un perfil metàl·lic inoxidable proveït 
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d’una pestanya, almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes transitables, a més de l’esmentat anteriorment, la làmina en 
el seu lliurament als paraments quedarà protegida de la intempèrie i del trànsit, per un sòcol. En els casos en que la làmina hagi de quedar 
exposada a la intempèrie serà de làmina autoprotegida o formulada per a la intempèrie.  

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilització 5 cm com a mínim sobre el front del 
ràfec o el parament o disposant un perfil angular amb l’ala horitzontal, que ha de tenir una amplària major que 10 cm.  

S’ubicaran com a mínim dues buneres a cobertes, patis oberts,etc... Segons CTE DB-HS5.  

El nombre de punts de recollida ha de ser suficient per tal que no hi hagin desnivells >150 mm i pendents màxims del 0,5%, i per evitar 
una sobrecàrrega excessiva de la coberta. Quan per raons de disseny no s’instal·lin punts de recollida s’hauria de preveure algun mètode 
d’evacuació de les aigües de precipitació, com podrien ser sobreeixidors. 

Fases d’execució 

Sistema de formació de pendents. Els baixants es protegiran amb para graves per impedir la seva obstrucció durant l’execució del sistema 
de pendents. El pendent recomanat és el màxim possible, sempre que quedi garantida la permanència de la capa de grava en el gruix 
necessari per a la protecció i llast del sistema. El seu gruix estarà comprès entre 2 cm i 30 cm; en cas d’excedir el màxim, es recorrerà a 
una capa de difusió de vapor o xemeneies de ventilació. La inclinació de la formació de pendents quedarà condicionada, en el cas de 
cobertes amb paviment flotant i a la capacitat de regulació dels suports de les rajoles (resistència i estabilitat). Es rebaixarà al voltant dels 
albellons. El sistema de formació de pendents quedarà interromput per les juntes estructurals de l’edifici i per les juntes de dilatació. Abans 
de rebre la capa d’impermeabilització l’aspecte del suport serà sec i també estarà sec en el seu gruix. Coberta transitable no ventilada. El 
pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% per a vianants i l’1 i el 15% per a vehicles. Coberta ajardinada. El pendent estarà comprès entre 
l’1 i el 5%. Coberta no transitable. Si la protecció és amb grava el pendent estarà comprès entre l’1 i el 5% i si és amb làmina 
autoprotegida estarà comprès entre l’1 i el 5%. Coberta transitable ventilada. El gruix del sistema de formació de pendents serà de 2 cm 
com a mínim. Es rebaixarà al voltant dels albellons. Quedarà interrompuda en les juntes estructurals de l’edifici i en les auxiliars de 
dilatació. La cambra d’aire haurà de permetre la difusió del vapor d’aigua a través de les obertures disposades a l’exterior, de manera que 
es garanteixi la ventilació creuada situant les sortides d’aire 30 cm per sobre de les entrades, i es disposen enfrontades.  
Barrera de vapor. Es col·locarà immediatament damunt del sistema de formació de pendent quan es prevegi que puguin haver-hi 
condensacions. La barrera de vapor ascendirà pels laterals i s’adherirà mitjançant soldadura a la làmina impermeabilitzant. Quan s’emprin 
les làmines de baixes prestacions, no serà necessària la soldadura d’encavalcament entre peces ni la soldadura amb la làmina 
impermeable. Per les làmines d’altes prestacions ha d’estendre’s sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament tèrmic. Segons CTE-DB 
HE1 Limitació de la demanda energètica 
Capa separadora. Haurà d’intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la làmina impermeable. Serà 
necessària quan s’empri impermeabilització amb làmines de PVC plastificat sobre panells, com el poliestirè, que provoquin la migració de 
plastificants del PVC, quan la impermeabilització sigui amb làmines de PVC amb soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aïllants 
sintètics o quan la impermeabilització sigui amb làmines asfàltiques aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d’aïllament tèrmic, 
excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .  
Aïllament tèrmic. Ha de col·locar-se de forma contínua i estable. 
Capa de impermeabilització. Els paraments on ha d’anar col·locada la impermeabilització, han d’adequar-se i preparar-se per a assegurar 
que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat, mestrejat o remolinat. La capa 
d’impermeabilització quedarà desolidaritzada del suport, i de la capa de protecció només en el perímetre i en els punts singulars. Les 
condicions exigides són: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es col·locaran a sobre, superfície llisa i de formes 
suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilització ha de col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. 
Els encavalcaments s’han de realitzar en el mateix sentit que el corrent de l’aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres 
contigües. S’evitaran bosses d’aire en les làmines adherides. La imprimació ha de ser del mateix material que la làmina impermeabilitzant. 
Quan la impermeabilització sigui bituminosa, s’emprarà sistema bicapa, alternant les armadures per assegurar l’estabilitat dimensional i la 
resistència al punxonament. Quan la impermeabilització sigui de material bituminós o bituminós modificat i quan el pendent sigui major del 
15%, han d’utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Si el pendent està comprès entre el 5 i el 15%, han d’usar-se sistemes adherits.  
Producte antiarrels (coberta ajardinada). Es col·locarà fins arribar a la part superior de la capa de terra. 
Capa drenant (coberta ajardinada). El gruix mínim de la capa de grava serà de 5 cm i servirà de primera base a la capa filtrant. La sorra de 
riu tindrà un gruix mínim de 3 cm i s’estendrà uniformement sobre la capa de grava. Les conduccions dels recs per aspersió fins als 
ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal·lacions que hagin de discórrer pel terrat han de realitzar-se, preferentment, per les 
zones perimetrals evitant el seu pas pels vessants. 
Terra de plantació (coberta ajardinada). Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm. Els tipus de 
plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superfície aproximadament igual a l’ocupada per la projecció de la 
seva copa i pròximes als eixos dels suports de l’estructura. Es triaran preferentment espècies de creixement lent i que la seva altura no 
excedeixi els 6m. Els camins per als vianants disposats en les superfícies ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat 
igual a la de la terra vegetal, separant-la d’aquesta per elements com murets de pedra maó o lloses de pissarra. 
Capa de protecció. Amb protecció de grava. S’extremaran les mesures amb àrids de matxucat per a evitar riscos de punxonament. Els 
gruixos no podran ser menors de 5 cm i variaran en funció del tipus de coberta i l’altura de l’edifici, sempre tenint en compte que les 
cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix de la capa ± 10 cm. Amb enrajolat fix. S’evitarà 
la col·locació a testa de les peces i s’establiran les juntes de dilatació necessàries per a prevenir les tensions d’origen tèrmic. Per a la 
realització de les juntes entre peces s’emprarà material de presa, les peces aniran col·locades sobre solera de 25 mm com a mínim, 
estesa sobre la capa separadora. Amb enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. 
Les peces o rajoles han de col·locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjançant una estructura porosa o per col·locació amb 
junta oberta, el flux d’aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa de trànsit. 
Quan l’aglomerat asfàltic s’aboqui en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim ha de ser 8 cm. Quan l’aglomerat 
asfàltic s’aboqui sobre una capa de morter que hi haurà sobre la impermeabilització, s’ha de col·locar entre aquestes dues capes una 
capa separadora per evitar-ne l’adherència de 4cm gruix com a màxim i armada de tal manera que s’eviti la seva fissuració.  
Sistema d’evacuació d’aigües. La trobada entre la làmina impermeabilitzant i el baixant es resoldrà amb una peça especialment 
dissenyada i fabricada per a aquest ús, i compatible amb el tipus de impermeabilització escollit. Els albellons tindran un dispositiu de 
retenció dels sòlids amb elements que sobresurtin del nivell de la capa de formació de pendents per tal de minorar el risc d’obturació. Es 
realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i manteniment dels desguassos L’element que serveix de suport a la impermeabilització 
ha de rebaixar-se al voltant dels albellons o en tot el perímetre dels canalons. La impermeabilització ha de perllongar-se 10 cm com a 
mínim per sobre de les ales. La unió de la impermeabilitzant amb l’albelló o el canaló ha de ser estanca. Quan l’albelló es disposi a la part 



Projecte per a la reforma de la coberta de l’edifici de l’Ajuntament i de les antigues escoles del terme municipal de Les Franqueses del Vallès 

horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat com a mínim 50 cm de les trobades amb els paraments verticals o amb qualsevol altre 
element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l’albelló ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta. Quan 
l’albelló es disposi en un parament vertical, la seva secció ha de ser rectangular. Quan es disposi un canaló a la part superior ha de 
quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d’estar fixat a l’element que serveix de suport. El suport de la impermeabilització 
al voltant dels albellons haurà de rebaixar-se, com a mínim, 15 mm per tal d’evitar que els solapaments entre les làmines i la peça especial 
no remuntin el nivell de vessament de la làmina, fet que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els 
vessants o faldons per a evitar pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements sobresortints i 1 m dels racons o 
cantons.  
Control i acceptació 

Sistema de formació de pendents d’adequació a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Impermeabilització, Replanteig 
(segons el nombre de capes i la forma de col·locació de les làmines), Aïllament tèrmic i Acabats. 

  

3.1.4.Amidament i abonament 

m² totalment acabada, amidada en projecció horitzontal. Incloent sistema de formació de pendents, barrera de vapor, aïllant tèrmic, capes 
separadores, capes de impermeabilització, capa de protecció i punts singulars (evacuació d’aigües, juntes de dilatació), incloent els 
encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada també s’inclou capa drenant, producte antiarrels, 
terra de plantaciói vegetació. No inclou sistema de reg. 

  

3.1.5.Verificació 

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundació fins a un nivell de 5 cm per sota del punt més alt 
del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundació, rec continu de la coberta durant 48 hores). Transcorregudes 24 hores 
de l’assaig d’estanquitat es destaparan els desguassos permetent l’evacuació d’aigües per a comprovar el bon funcionament d’aquests. 

  
3.2. 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. 
  
3.2.1. 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. 
  
  
3.2.2.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 metàl·lica 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 sol·licitacions 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 
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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 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 metàl·liques, 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. 
  
3.2.3. 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 sol·licitacions 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 oscil·lacions 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 metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica 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 metàl·liques per la col·locació 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 col·locar-se de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Podran utilitzar-se mantes o 
panells semirrígids col·locats 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 col·locaran entre llates d’empostissar de fusta o metàl·lics i adherits al suport mitjançant adhesiu bituminosos. 
Si els panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels 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 col·locaran 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 col·locar-se en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la 
impermeabilització han de col·locar-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 
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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 col·locades 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 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 col·locació 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 instal·lacions. 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 col·locaran 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 metàl·lics, aquests seran perfils omega de xapa d’acer galvanitzat de 0,60 mm de gruix mínim, col·locades paral·lelament al 
ràfec. Les fixacions de les teules a les llates d’empostissar metàl·lics 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.  
Sistema d’evacuació d’aigües. Canalons. Per la formació del canaló s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. S’han de disposar amb pendent de l’1%, com a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han de 
sobresortir 5 cm, com a mínim, sobre el mateix. Quan el canaló sigui vist, s’ha de disposar la vora més propera a la façana de tal manera 
que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a 
l’exterior, afavorint el vessament cap a fora, de manera que un embassament ocasional no vessi a l’interior. Per la construcció de canalons 
de zinc, se soldaran les peces a tot el seu perímetre, les abraçadores a les que se subjectarà la xapa, s’ajustaran a la seva forma i seran 
de platina d’acer galvanitzat. Es col·locaran a una distància màxima de 50 cm i com a mínim a 15 mm de la línia de teules del ràfec. Quan 
s’utilitzin sistemes prefabricats, amb acreditació de qualitat o document d’idoneïtat tècnica, se seguiran les instruccions del fabricant. Quan 
el canaló estigui situat al costat d’un parament vertical els elements de protecció per sota de les peces de la teulada han de disposar-se de 
tal manera que cobreixin una banda de 10 cm d’amplada com a mínim. Quan la trobada sigui en la part superior i intermèdia del aiguavés, 
els elements han de cobrir 10 cm d’amplària com a mínim. Cada baixant servirà com a màxim a 20 m de canaló. Canaletes de recollida. El 
¢ dels albellons de les canaletes de recollida de l’aigua en els murs parcialment estancs ha de ser 110 mm, com a mínim. Els pendents 
mínims i màxims de la canaleta i el nombre mínim d’albellons en funció del grau de impermeabilitat exigit al mur han de ser els quals 
s’indiquen en la normativa CTE DB HS1 taula 3.3. 
Punts singulars. En la trobada de la coberta amb un parament vertical s’han de disposar elements de protecció prefabricats o realitzats in 
situ. Els elements de protecció han de cobrir com a mínim una banda del parament vertical de 25 cm d’altura per sobre de la teulada. 
Quan la trobada es produeixi en la part inferior de l’aiguavés, s’ha de disposar un canaló. Quan es produeixi en la part superior o lateral de 
l’aiguavés, els elements de protecció han de col·locar-se per sobre de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm com a mínim, des de 
la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma el 
ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements 
de protecció prefabricats o realitzats in situ. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim sobre l’aiguafons. La separació 
entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han 
de solapar 5 cm com a mínim sobre les peces de la teulada d’ambdós aiguavés. Les peces de la teulada de l’última filada horitzontal 
superior i les de la cumbrera han de fixar-se. Quan no sigui possible el solapament entre les peces d’una cumbrera en un canvi de direcció 
o en una trobada de careners aquesta trobada ha d’impermeabilitzar-se amb peces. Lluernaris. Han d’impermeabilitzar-se les zones del 
aiguavés que estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part 
inferior del lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, 
des de la trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació. En el cas d’aiguavés continu de més 
de 25 m, o quan entre les juntes de l’edifici la distància sigui major de 15 m, s’estudiarà l’oportunitat de formar juntes de coberta, en funció 
de la teulada i de les condicions climàtiques del lloc. 
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. 
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3.2.4. 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 col·locació, segellat, protecció 
durant les obres i neteja final. No s’inclouen canalons ni albellons. 
  
3.2.5. 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. 
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