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1. DADES GENERALS 

1.1. OBJECTE 

L’objecte del present projecte tècnic és establir les condicions de 

reparació de les patologies de l’estructura de formigó dels pavellons E i 

F del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna. 

Entenen com estructura tant els pòrtics principals (longitudinals i 

transversals interiors i exteriors), com les lloses dels altells centrals, on es 

troben els serveis comuns. 

El punt de partida d’aquest projecte són les previsions i propostes 

d’actuació prèvies, així com les premisses i singularitats per la seva 

realització. 

 

1.2. TITULAR 

Es realitza el present projecte tècnic de construcció a petició de: 

MERCABARNA  

Mercados de Abastecimientos de Barcelona S.A. 

CIF: A-08210403 

C/ Major de Mercabarna 76, 08040 Barcelona 

 

1.3. AUTORIA DEL PROJECTE 

Master, S.A. de Ingeniería y Arquitectura 

CIF: A-62913264 

Domicili social: Ronda General Mitre nº 126, 4ª Planta  

08021 Barcelona. 

 

1.4. EMPLAÇAMENT 

El Mercat Central de Fruites i Hortalissess s’ubica dins del recinte de 

Mercabarna, a la Zona Franca de Barcelona. Es composa de 7 edificis 

independents, pavellons anomenats del A al G. 
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2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2.1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL MERCAT 

El Mercat Central de Fruites i Hortalisses, en davant MCFiH, es va 
construir a principis dels anys 70 del segle passat, i va entrar en 
funcionament al agost de 1971. Al 1989 es van fer unes obres 
d’ampliació de 4 dels seus pavellons: A, B, C i G, prenen les seves 
composició i mides actuals. Durant tot aquest temps se han realitzats 
treballs de conservació i manteniment, els quals no signifiquen cap 
modificació ressenyable en relació a les seves fisonomia i aspecte 
originals.   

 
Figura 1 – Plànol General de Mercabarna – Usos - Delimitat el MCFiH 

 



 

DSIG_25.0_Memoria PC Patologies 55 6 de 69  

  

 

El MCFiH consta de set pavellons, amb les següents característiques 

dimensionals aproximades: 

 
Taula 1. Dimensions i superfícies aproximades del MCFiH 

 

L’abats de l’actuació arriba al pavelló E i F, amb un total de  17.380 

m². 

 

El conjunt dels 7 pavellons més els molls de càrrega i la vialitat que 

l’envolta ocupa una superfície total de 230.000 m2. 

 

2.2. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS EDIFICIS 

Els 7 pavellons són molt similars. Amb forma de gran nau allargada, el 

seu espai principal es situa a planta baixa amb una alçada lliure sota les 

encavallades de  coberta 6 m. Junt a les façanes longitudinals es troba 

un altell continuo de 6 m d’amplada, a 3,5m d’alçada. 

Al eix central de la planta baixa es situa el passadís principal de 

comunicació, amb accessos per les façanes oposades. A ell donen les 

parades, amb un espai davanter per l’exposició i un altre pel magatzem 

als fons, fins a la façana i sota l’altell. També es disposa de un passadís 

transversal, al centre de cada nau, amb sortides a les façanes 

longitudinals. A sobre d’aquets es troba un altre altell, per us comú: 

restaurant i serveis higiènics. 

Els pavellons segueixen la mateixa solució constructiva: naus en dent de 

Dimenesions tipus Superfície aprox.

Pavelló A 192 m x 54 m 10.427  m²

Pavelló B 192 m x 54 m 10.427  m²

Pavelló C 186 m x 36 m 6.729  m²

Pavelló D 192 m x 36 m 6.953  m²

Pavelló E 192 m x 36 m 6.953  m²

Pavelló F 192 m x 54 m 10.427  m²

Pavelló G 10.128  m²

Total 62.044  m²

Ocupació espai global 230.000  m²
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serra transversals a l’eix principal, amb estructura vertical de formigó 

armat, façana d’obra vista, estructura de coberta metàl·lica, cobertes de 

plaques de fibrociment i tancaments verticals dels dents de serra en 

vidre armat a mode de lluernari. 

 

 
Figura 2. Planta general del MCFiH (Tipus 1 – Vermell, tipus 2 – Blau, tipus 3 - Verd, 

Aparcaments – Taronja) 

 

A nivell de dimensions, segons la taula nº 1 i la figura 2 anterior, es 

distingeixen 3 tipologies: 

- Tipus 1: Nau de 54 m d’ample: Pavellons  A, B i F. 

- Tipus 2: Nau de 36 m d’ample: Pavellons C, D i E. 

- Tipus 3: Pavelló central disposat de forma transversal a la resta: 

Pavelló G 

Els pavellons A, B, C, D, E y F són edificis rectangulars formats per la 

adició de mòduls transversals de 6,00 m d’ample i 36,00 o 54,00 m de 

profunditat segons el tipus, amb un total de 32 mòduls, a excepció del 

pavelló C que tant sols disposa de 31 mòduls. 
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Figura 3. Mòduls en forma de dent de serra. Amplada 6 m. Alçada 
sota encavallada 6 m. 

En sentit transversal aquest mòduls s’organitzen en tres vanos de la 

mateixa llum: 18 m al tipus 1 (3 x 18 m = 54 m) i 12 m al tipus 2 (3 x 12 

m = 36 m). El vano central correspon al passadís, zona de venda i 

exposició, mentres que les laterals l’ocupen les parades pròpiament amb 

la zona privativa de magatzem i l’altell adossat a façana. La llosa 

d’aquest altells, construïda en formigó, es recolza als murs de bloc de 

ciment que composant els mòduls de 6 m. Amb el temps els paradistes 

han anat fent tancaments dintre els seus espais privatius amb diferents 

objectius, entre els que predomina la construcció de cambres 

frigorífiques per la conservació dels productes.  

 

Figura 4. Secció transversal tipus 54 m d'ample – Tipus 1 - Nau A, B i F 

 

 
Figura 5. Secció transversal tipus 36 m d’ample – Tipus 2 -  Nau C, D i E 
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La zona de serveis comuns, situada al centre de pavellons, es un afegit 

posterior a la construcció inicial. Es resolt amb plaques prefabricades 

alveolars recolçades sobre bigues metàl·liques tipus Vierendel. Els seus 

tancaments son lleugers amb predomini de finestres.  

Exteriorment, els pavellons estan rodejats per un moll de càrrega de 

5,00m de amplada aproximadament, cobert per una marquesina.  A 

continuació ve el àrea d’estacionaments dels camions i la  vialitat. 

 
Figura 6. Distribució d’usos/espais dins d’un pavelló tipus 

 

2.3. ANTECEDENTS 

2.3.1. Marc general 

Urbanísticament parlant, el recinte de Mercabarna formava part 
inicialment de l’àmbit del “Plan Parcial de Ordenación del Polígono 
Industrial del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona”. 

Al 1976 s’aprova el Pla General Metropolità, que reconeix el destí 
d’equipament. 

El 6 d’abril del 2004, s’aprova el Pla Especial Urbanístic de Reordenació i 
Millora de Mercabarna. I el 14 d’octubre de 2005, s’aprova la 
Modificació del Pla General Metropolità. 

Amb l’aprovació del Pla Urbanístic i desprès d’haver realitzat diversos 
estudis, s’ha arribat a la conclusió d’optar pel model de mantenir les 
infraestructures actuals del pavellons (clau 1), no desenvolupant, al 
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menys en curt/mig termini, l’opció de remodelació o nova construcció 
(clau 3.1), almenys en el curt/mig termini. 

Això obliga a realitzar algunes actuacions de conservació i millora 
d’aquests pavellons, les quals es recullen al Pla d’Inversions per a la 
Modernització de les Infraestructures del MCFiH a l’octubre de 2013. 

Les actuacions que es dugin a terme de rehabilitació o millora seran 
comunicades a l’Ajuntament mitjançant les preceptives sol·licituds de 
permisos d’obres, que en aquest cas es plantegen com a menors al no 
afectar estructures. 

Dins de les actuacions previstes al Pla d’Inversions es troba aquesta que 
ens ocupa de Reparació de les patologies de l’estructura de formigó, 
incloent les existents als forjats dels altells centrals de serveis comuns. 
Altres actuacions incloses al Pla són: Coberta, Molls, Serveis Higiènics, 
Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, Xarxa d’Aigua Potable i 
Urbanització.  

La intervenció a la Coberta comporta: substitució de les plaques de 
fibrociment, dels lucernaris, de les marquesines del molls, 
impermeabilització de les gàrgoles i reparació de les peces de coronació 
de la façana. Per tant aquests dues últimes activitats, no formen part del 
present projecte. 

2.3.2. Estudis tècnics anteriors 

Al respecte de l’estat de l’estructura de formigó del MCFiH, Mercabarna 
ha demanat darrerament els estudis tècnics següents, tots tinguts en 
compte per la redacció d’aquest projecte. 

2.3.2.1. Dictamen preliminar relatiu a les condicions de seguretat i 

estabilitat de les estructures resistents de les naus que configuren 

el complexe comercial del Mercat Central de Fruites i Hortalisses 

de Mercabarna. 

Elaborat per l’empresa BOMA i signat pel doctor arquitecte Lluis Moya 
Ferrer, al gener de 2006. Té per objecte, com el seu títol indica establir 
les condicions de estabilitat i resistència de les estructures i els 
fonaments dels 7 pavellons. 

Les seu treball es fonamenta sobre una sèrie de tasques i intervencions 
que tot seguit s’indiquen: 
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- Pla de cales i campanyes d’investigació dels elements estructurals 

existents (el qual es porta a terme en el següent estudi). 

- Anàlisi dels models matemàtics corresponents a les encavallades i 

corretges  metàl·liques principals com d’elements de formigó armat. 

- Se ha comprovat que les tensions de treball d’aquests elements no 

superen el límit elàstic, en el cas de l’acer, i un coeficient de 

seguretat del 1,6 en el cas del formigó.  

Amb les conclusions següents: 

- L’estat real de la fonamentació no es va constatar a la campanya de 

l’estudi següent. Però es remarca que a les inspeccions no ha estat 

percebuda cap mena de patologia, arribant a la conclusió de que el 

seu comportament és correcte. 

- En general l’estructura de formigó presenta un bon estat, a excepció 

dels efectes associats a la carbonatació.  Contrastant amb la 

informació de la campanya de cales i assaigs de resistència s’arriba a 

la conclusió que els marges de seguretat són molt per sobre dels 

valors normatius. 

- L’estructura d’acer laminat corresponent a les cobertes dels 

pavellons també presenta un bon estat de conservació en general. 

Els resultats de les anàlisis efectuades han estat majoritàriament  

satisfactoris, considerant estats de càrrega i hipòtesis de càlcul 

segons normatives. Només als cordons comprimits de les 

encavallades de 54 m d’amplada, no compleixen suficientment amb 

la normativa. S’indica que són situacions molt localitzades, les quals, 

per fet de pertànyer a un entramat hiperestàtic disposen de 

mecanismes d’autocontrol que no posa en crisi l’estabilitat general 

de la coberta.  

- Des d’un punt de vista constructiu, l’estructura metàl·lica presenta en 

determinats casos situacions de mancances en la confecció de nusos, 

la qual cosa ha de ser objecte d’un estudi amb més profunditat. 

- Es comenta l’existència d’altells construïts, a banda i banda de l’eix 

principal, amb sistemes poc tipificats i sense fonaments definits, dels 

que no es pot avalar la seva seguretat estructural. 
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Foto 1. Vista general d’un pavelló. 

 

2.3.2.2. Estudio estructura hormigón Mercat Central de Fruites i 

Hortalisses 

Realitzat per l’arquitecte tècnic Alfredo Pérez Antón a Febrer de 2006.  
Desenvolupa el pla de cales i investigacions definit en el anterior 
dictamen. 

El seu objectiu concret era analitzar l’estructura de formigó del 
pavellons A i D, tant sobre rasant com sota el terreny, els fonaments. Per 
això, es fa una inspecció visual, s’extrauen mostres dels elements 
estructurals amb sonda diamantada per assaig a laboratori i es fan cales 
superficials en alguns punts. 

Las conclusions de l’estudi són les següents: 

- La resistència a compressió del formigó és superior a la especificada 

al disseny original. 

- El grau de porositat del formigó és normal. 

- Els resultats de contingut de sulfats i clorurs poden considerar-se 

dintre de valors normals. 

- Els recobriments de les barres d’acer varia entre el 17 i el 40 mm, 

sent els 25 mm, el recobriment més comú. 

- La profunditat de carbonatació supera en la majoria dels casos el 

gruix del recobriments, deixant, per tant, exposada l’armadura als 

efectes de l’oxidació. 
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- En quant als fonaments, a la campanya de sondeigs que es va fer no 

es van detectar, ho que vol dir que la seva profunditat és superior a 

la prevista.  

 

2.3.2.3. Estudio de adecuación y mejora de los pabellones del Mercado de 

Frutas y Hortalizas de Mercabarna i Propuestas de Actuación 

Ambdós signats per l’arquitecte Rafael Coll Pujol, amb poc temps de 
diferencia entre ells: al març i al maig de 2013. El seu objectiu és la 
definició bàsica de les actuacions a realitzar, tenint en compte les 
conclusions dels estudis precedents. Aquests documents han servit de 
guió de les activitats relacionades al Pla d’Inversions esmentat 
anteriorment. 

En aquest projecte deixem constància de les actuacions relacionades 
amb l’estructura de formigó, donat que és el nostre objectiu. 

D’aquesta manera,  els estudis indiquen les següents actuacions: 

- No es preveu cap mena de reforç estructural 

- Revisió de tots els elements de formigó exposats a les accions 

climatològiques. 

- Reparació de les patologies detectades i aplicar una protecció 

passiva. 

- Als altells de les parades, recomana que Mercabarna demani una 

certificació tècnica als usuaris. 

- Revisió i reparació de l’estructura dels altells de serveis. 

 

2.3.2.4. l’Informe Relatiu a l’Estudi de les Naus de Fruites i Verdures de 

Mercabarna 

Elaborat per l’empresa Getinsa-Payma i signat per l’arquitecte tècnic 
Teòfilo Rodríguez Cid, al març de 2016. Es la principal referència per la 
redacció d’aquest projecte i per tant s’inclou com annex. 

El seu objectiu és analitzar completament l’estructura de formigó, amb 
inspeccions visual i assajos d’informació. 
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Les actuacions a peu d’obra van ser: 

- Inspeccions visual 

- Detecció d’armat 

- Cales 

- Determinació de l’estat de l’armat 

- Estudi esclerometric 

- Extracció de provetes 

- Determinació de fondària de carbonatació 

Els assajos de laboratori: 

- Determinació de la resistència a compressió de les provetes 

- Determinació de l’absorció d’aigua 

- Contingut de clorurs 

Com aquest estudi s’inclou com annex, es recomana la seva lectura pper 
diferents aspectes, entre altres: abast de les patologies,  tipologia de les 
mateixes, i en aquest punt només es fa un resum de les seves 
conclusions, que per altra banda, són similars a les dels estudis 
anteriors, però agreujades amb el pas del temps:  

- La resistència de l’estructura no es veu afectada en aquest moment 

per les patologies que presenta, que per altra banda són les normals 

per un edifici de la seva edat i exposició. 

- No presenta cap problema associat a porositat o clorurs. 

- La carbonatació del formigó és el principal inconvenient, ha superat 

tant a l’exterior com a l’interior, el recobriment de les armadures 

superficials. Amb la col·laboració dels agents ambientals, és l’origen 

de la majoria de les patologies que presenta: oxidació de les 

armadures i fissures, esquerdes i despreniments al formigó . Així 

mateix, la carbonatació limita la durabilitat de l’edifici. 

En l’apartat de recomanacions indica: 

- Caldria realitzar una rehabilitació integral de totes les estructures, 

especialment a les zones exteriors, menys protegides. Si ve s’afegeix 

que aquestes recomanacions poden variar en funció de altres 
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aspectes com els condicionats econòmics i el fet de mantenir en 

funcionament els espais comercials. D’aquest condicionats i d’altres 

fem exposició al punt següent. 

- En aquells punts on s’han detectat defectes les actuacions de 

rehabilitació seran: repicat, eliminació de l’òxid, passivació de les 

armadures i la reposició dels recobriments. 

- En aquells punts on no hi ha defectes aparents seria aconsellable 

l’aplicació de productes de protecció superficial per incrementar la 

seva durabilitat. 

- A les juntes de dilatació en mal estat s’han de repicar per verificar 

l’estat dels seus elements i procedir a la seva restitució. 

- Les seves recomanacions s’estenen a fissures, fàbriques de maons 

malmesos, plaques d’ancoratges,... així com la recomanació de 

realitzar aquestes actuacions amb empreses especialitzades. 

 

2.4. PREMISSES PER LES ACTUACIONS 

Les actuacions a realitzar estan sotmeses a les següents premisses 

específics d’aquest projecte, les quals provenen del marc general del 

conjunt d’adequacions i millores del MCFiH, definit al Pla d’Inversions, al 

qual pertany també aquest projecte: 

- S’ha de mantindre l’activitat del Mercat tal i com es realitza 

actualment. Horari de l’activitat de mercat es de 6:00 a 18:00 de 

dilluns a divendres tot l’any. Per tant els treballs hauran de fer-se 

fora d’aquest horari. 

- També pel manteniment de l’activitat, l’actuació haurà d’adaptar-se a 

la presència de les construccions e instal·lacions existents, que com a 

regla general hauran de seguir funcionant. 

- La reparació de l’estructura dels pavellons E i F se programarà d’acord 

amb el calendari de la actuació en la coberta i marquesina als 

mateixos pavellons, per les interrelacions que hi ha entre ambdues 

actuacions. 

- No es preveu modificació significativa de l’estat de càrregues que 

actua sobre les estructures. 
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- No es preveu ampliació de superfícies construïdes. 

Aquestes premisses són fonamentals a l’hora de planificar l’execució de 

les activitats descrites en aquest projecte, i que el contractista 

adjudicatari de l’obra les haurà de complir i respectar, com qualsevol 

altre requeriment del projecte. El contractista presentarà a aprovació de 

la D.F. un Pla de Treball de l’Obra, on estiguin inclosos aquests 

conceptes. A continuació s’expliquen. 

El compliment d’aquestes premisses, originades per l’especificitat del 

marc general d’actuacions al MCFiH, no eximeix al contractista del 

compliment  de la resta de requeriments que li són exigits tant amb 

origen en la normativa d’aplicació de qualsevol àmbit afectat 

(constructiu, administratiu, laboral, seguretat...)  com els requisits del 

projecte mateix (qualitat, prescripcions...). 

 

2.4.1. Horari i dies de treball 

La premissa del horari ve imposada per la incompatibilitat general entre 

la obra i l’activitat del MCFiH. Tant a l’interior con a la zona dels molls. 

Hi ha una gran quantitat de persones i vehicles en els pavellons i els 

seus voltants en aquest horari. Es primordial que l’obra es desenvolupe 

en condicions de seguretat adients, tant pels operaris del contractista 

com per a tercers, usuaris de l’edifici en general. 

A fi de avançar amb l’obra i d’aprofitar les hores diürnes serà convenient 

que el contractista tingui en consideració treballar els caps de setmana. 

 

2.4.2. Preexistències 

Més enllà dels elements originals de la construcció dels pavellons, com 

les portes exteriors de les parades amb les seves guies, les 

canalitzacions de l’enllumenat o baixants, cadascú dels paradistes ha 

instal·lat a la seva parada tancaments, revestiments i/o instal·lacions, que 

oculten o fan inaccessible part de l’estructura. Per tal que l’actuació no 

afecti l’activitat, tots aquests elements s’han de mantenir, com a regla 

general. 

Aquesta premissa condiciona tant l’execució com la pròpia prescripció 
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del tipus de reparació. 

Únicament als punts on es detecten l’existència de  patologies darrere 

aquest afegits a l’estructura, se procedirà a desmuntar-los 

provisionalment, per poder actuar. 

 

2.4.3. Coordinació amb l’activitat de coberta 

Al mateix temps, als pavellons E i F, s’estaran desenvolupant les 
actuacions de Reparació de Patologies de l’Estructura de Formigó i de 
Cobertes, pertanyents a contractes independents. Les Cobertes inclouen 
la substitució de les plaques als pavellons i les seves marquesines, així 
com la substitució dels baixants, la reparació de la coronació de la 
façana i la impermeabilització de les gàrgoles.  

Es evident que la coincidència en temps i lloc de dues obres obliga a la 
seva coordinació per diferents motius: operatius, logístics, de seguretat, 
etc... Però, a més raó, si comparteixen certs elements constructius com 
per exemple, les gàrgoles, els baixants i les canals de marquesines que 
se recolzen sobre l’estructura, etc. Aquesta coordinació, mitigarà en part 
la premissa anterior de les preexistències. 

Es promouran reunions de coordinacions de tots dos contractistes i serà 
obligatori per ells la presentació a la D.F. d’una programació compatible 
dintre de cada Pla de Treball de l’Obra. 

 

2.4.4. L’estat de càrregues de l’estructura 

Ni aquest projecte de Reparació de Patologies ni cap altre actuació 
inclosa en el Pla d’Inversions prevé la modificació de l’estat de càrregues 
de les estructures dels pavellons. És per aquest motiu que no calen 
reforços estructurals. 

Aquesta mateixa premissa s’ha de mantenir també durant l’execució de 
l’obra. Es a dir, no es està permès sobrecarregar cap estructura per 
motius de procediments o mitjans de treball. Això podria ocórrer amb 
aquesta obra amb les estructures metàl·liques si s’utilitzen mitjans de 
elevació o es fan acopis inapropiats. 
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2.4.5. No ampliació de superfícies 

Aquest requeriment no afecta, en principi, aquest projecte. Es tracta 
d’una premissa amb origen en la normativa urbanística, per que les 
actuacions previstes al Pla d’Inversions quedin incloses en la clau 1, del 
Pla Urbanístic, com s’exposa al apartat de Antecedents.  

 

 

Foto 2. Façana longitudinal. 
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2.5. NORMATIVA D’APLICACIÓ 

S’aplicarà la normativa vigent a nivell estatal, autonòmic i local, de 

l’Ajuntament de Barcelona, així com el Pla Especial Urbanístic de 

Reordenació i Millora de Mercabarna 

Serà d’aplicació el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

Serà d’aplicació la Instrucció del Formigó Estructural (EHE) 

Seran d’aplicació totes les directives corresponents al marcatge CE dels 

materials. 

Seran d’aplicació les UNE-EN relacionades amb els sistemes implantats, 

en particular la UNE-EN 1504 sobre Productes i sistemes per la 

reparació i protecció d’estructures de formigó.  
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3. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

3.1. INTRODUCCIÓ 

3.1.1. Antecedents 

Com s’ha indicat a l’objectiu, i com s’ha descrit als punts anteriors, 
aquest projecte parteix d’uns estudis previs i d’unes premisses 
particulars. 

En quant als estudis, els hi ha de 2 tipus. Uns corresponen a la revisió de 
l’estructura, definint l’abast, tipus i grau de les patologies, conceptes 
imprescindibles per poder plantejar un projecte de reparació. Altres 
estudis estableixen les actuacions generals a realitzar, en base a criteris 
com la seva previsió de cost i el seu retorn en el temps. 

Per altra banda, estan les premisses singulars del projecte, en particular 
com són les coincidències amb l’activitat ininterrompuda als edificis i 
altres obres de millora. 

Ambdós circumstàncies, els estudis previs i les premisses del marc 
general,  condicionen  al projectista quin tipus d’intervenció es planteja. 
Com ja es recull al últim estudi de patologies, redactat aquest mateix 
any per Getinsa-Payma, les seves recomanacions tècniques hauran 
d’adaptar-se a altres condicionaments. 

En aquest sentit, el que ens diuen els informes tècnics sobre l’estat de 
l’estructura es que s’hauria de plantejar una reparació integral a tots els 
elements, doncs els problemes del formigó estan generalitzats, i a on 
ara no es visualitzen les patologies es presentaran en relativament poc 
temps, a la vista dels resultats dels assaigs. Tanmateix, les premisses 
exposades, com el requeriment de no afectar l’activitat dels usuaris, o 
no manipular els elements que oculten part de l’estructura, per exemple, 
fan impossible realitzar la intervenció integral que es recomana. 

 

3.1.2. Proposta d’intervenció 

Per tot ho exposat, aquest projecte es planteja com una reparació 
parcial de l’estructura, únicament dels elements accessibles. Amb una 
doble faceta, per un costat es repararan les desperfectes visibles 
originats per les patologies del formigó, i per un altre es realitzarà un 
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tractament preventiu a la resta d’elements accessibles per allargar, en lo 
possible, la vida útil de l’estructura. S’ha de aclarir que com no es tracta 
de actuacions integrals són menys eficaces. Si bé, també s’ha de dir que 
els elements directament afegits a l’estructura, com els revestiments, 
d’alguna forma, protegeixen i continuaran protegint als elements que 
revesteixen, actuant com una barrera, encara que no és possible 
determinar el grau de protecció ni la seva durabilitat. 

En quant a les reparacions dels patologies visibles: fissures, esquerdes, 
despreniments, manques de secció, etc...  es realitzarà un sanejat dels 
elements deteriorats i una reposició dels volums amb morters especials. 

 

Foto 3. Vista façana transversal costat Barcelona. 

 

Respecte al tractament preventiu i de protecció davant futurs danys, 
s’ha considerat la principal patologia que presenta el formigó, que es la 
seva carbonatació fins superar el gruix de recobriment de l’armat. Dins 
del productes existents al mercat especialitzat, s’ha triat el més efectiu 
en l’estructura exterior, a on previsiblement els desperfectes s’estendran 
a la totalitat. I per tal de complir l’objectiu d’allargar lo màxim possible 
la vida útil de l’estructura minorant les tasques de manteniment. 
Aquests productes  actuen en profunditat com inhibidors de la corrosió. 

A l’estructura interior, la qual ha tingut un millor comportament a lo 
llarg del temps respecte al seu deteriorament, i a on no es presenten 
desperfectes per corrosió, es planteja únicament un tractament 
superficial amb pintura anticarbonatació. Proposta que considerem més 
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adient, donat que a l’interior es troben diferents tipus de revestiments i 
pintures, amb el qual es pot unificar, en lo possible. 

Amb aquesta proposta es pretén trobar l’equilibri entre l’estat de 
l’estructura, les premisses d’actuació i les limitacions pressupostaries 
exposades al Pla d’Inversions. 

 

3.1.3. Patologia 

Si bé la patologia de l’estructura es descriu més àmpliament als estudis 
de l’estat actual, com pertoca, en aquest apartat voler donar una 
explicació resumida. Per més detall consultar l’annex “Informe Relatiu a 
l’Estudi de les Naus de Fruites i Verdures de Mercabarna” 

La principal afecció que presenta l’estructura de formigó es la 
carbonatació, els seus efectes es veuen afavorits per la proximitat al mar. 
Aquesta afecció permet l’entrada d’oxigen fins al armat, provocant la 
seva oxidació. 

Al estat inicial del formigó armat, l’acer es troba recobert per una capa 
de sales derivades del procés de hidratació del ciment, que estabilitza 
l’estructura en un ambient intern alcalí. 

Però quan el pH del recobriment de formigó es redueix per sota de pH9, 
a traves de la reacció del CO2 amb el formigó, per el procés anomenat 
carbonatació, o per la presencia de ions agressius de clorur, provoca la 
despassivació  de la superfície de l’acer i el inici de la corrosió a 
conseqüència de les reaccions electroquímiques que condueixen a la 
dissolució de l’acer i a la formació d’òxids de ferro.  

Els òxids de la corrosió tenen un major volum que l’acer, lo que provoca 
deformacions por tracció en el formigó. Si els esforços de tracció 
superen la resistència a tracció del formigó, aquest es fissura. Amb les 
fissures la penetració del CO2 es major, lo que augmenta més el procés 
de corrosió.  

 

3.1.4. Actuació preliminar 

Independentment de disposar en aquest projecte de l’annex “Informe 
Relatiu a l’Estudi de les Naus de Fruites i Verdures de Mercabarna” a on 
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es detallen els desperfectes que presenten tan l’estructura principal com 
les lloses dels altells centrals dels serveis comuns, es necessari 
comprovar “in situ”, al moment d’iniciar la reparació, l’abast del formigó 
deteriorat. Per, d’aquesta forma, diferenciar entre els 2 tipus de 
tractaments a aplicar que se descriuen a continuació: reparació i 
protecció. 

Per això es comprovarà tota la superfície de formigó amb cops de 
martell per identificar les zones amb despreniments o amb problemes 
d’adhesió i/o cohesió, com a complement d’una inspecció visual. 

 

Foto 4. Vista façana transversal costat El Prat. 

 

3.2. REPARACIÓ ESTRUCTURAL 

3.2.1. Cas general 

Identificades les zones amb defectes: esquerdes, despreniments, 
disgregades, etc..., en primer lloc es delimitaran les zones a reparar, 
mitjançant un tall amb radial de 5 mm de profunditat. 

Eliminació del formigó danyat en tota la seva profunditat, amb mitjans 
mecànics o manuals.  Arribant sempre fins l’armat oxidat que ha originat 
el defecte. Traient-li el formigó, fins i tot pel darrera, per poder realitzar 
una reparació amb garanties. 



 

DSIG_25.0_Memoria PC Patologies 55 24 de 69  

  

Neteja de l’acer amb escatat dels restes de òxid o corrosió, amb eines 
mecàniques petites. 

Acabant la neteja, tant el formigó com l’acer han de restar amb cohesió, 
nets de materials que impedeixin l’adherència dels productes de 
reparació: grasses, pintures, pols, òxids, etc..., amb rugositat i el porus 
del formigó obert.  

Aplicació d’imprimació passivant de l’armadura i promotora de 
l’adherència del morter, en tota la superfície a tractar amb un consum 
aproximat de 2 kg/m2. 

Reconstrucció del volum perdut de formigó amb morter de reparació, 
amb inhibidors de la corrosió, estructural tipus R4, reforçat amb fibres, 
de baixa retracció i amb prestacions tixotròpiques i sulforresistents. 
S’aplicarà directament sobre el pont d’unió, fresc sobre fresc, 
pressionant-ho contra el suport, en capes de 5 a 50 mm de gruix. En cas 
d’aplicar varies capes es respectaran les instruccions especifiques del 
fabricant. Acabat fratassat. A la façana curat durant 24 hores. 

Morter tipus MasterEmaco S 544 RS o similar, també com a imprimació, 
diluït. 

Tant el fabricant, com els productes disposaran de segell de garantia. I 
en la seva preparació, aplicació i curat es seguiran  les especificacions 
del fabricant. 

 

3.2.2. Casos particulars 

3.2.2.1. Gàrgoles 

Les gàrgoles de la coberta, situades sobre les columnes de la façana i 
construïdes de formigó prefabricat, es tractaran igual que el resto de la 
estructura, amb reparació del formigó deteriorat i amb protecció 
superficial anti-carbonatació. 

La re-impermeabilització de les gàrgoles correspon al contracte de la 
coberta, per tant no s’inclou en aquest projecte. 
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Foto 5. Detalls gàrola i baixants 

 

3.2.2.2. Pèrdua de secció de l’acer 

Si quan es descobreix l’armat es comprova que l’efecte de la corrosió ha 
arribat a exfoliar l’acer, amb una pèrdua de secció superior al 30 %, 
s’haurà de recuperar la secció perduda. Per això es realitzaran 
ancoratges amb l’execució de taladros sobre el suport sà i amb la 
utilització de resines d’ancoratge. 

Resina a utilitzar MasterFlow 920 AN o similar. 

 

3.2.2.3. Fissures 

Entenen per fissures les esquerdes al formigó d’una mida inferior als 0.5 
mm. Són identificables com desperfectes del formigó, però si es 
comprova que són estables, que el formigó que les envolta es cohesiu, 
si no s’aprecien taques d’òxid, es pot considerar que el seu origen es 
diferent a la corrosió. Llavors es poden tractar simplement amb un 
segellat, amb posterioritat a haver aplicat l’inhibidor de la corrosió en 
profunditat. 
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3.3. PROTECCIÓ DE L’ESTRUCTURA 

En estructures en què s'ha detectat la presència de patologies 
associades a la corrosió, abans de l'aparició de desperfectes visibles, de 
més envergadura i costosa reparació, es proposa l’aplicació de 
tractaments preventius per solucionar l’afectació, allargant la vida útil de 
les mateixes. 

Hi ha diferents tipus de tractaments anticarbonatació, tots ells ratificats 
per la norma UNE EN 1504. Aquí es proposen 2 tipus diferents a aplicar 
a l'exterior i a l'interior, com s'explica tot seguit: 

- Inhibidor de la corrosió en profunditat 

- Revestiment superficial 

 

3.3.1. Inhibidor de la corrosió en profunditat 

3.3.1.1. Descripció del tractament 

Per els elements estructurals exteriors, més exposats i amb les 
condicions que s’expliquen a continuació, es proposa un inhibidor de la 
corrosió en profunditat. 

Com l'estructura està afectada per la carbonatació, encara que es 
realitzin alguns dels principis de protecció que defineix la norma UNE 
EN 1504, com són els revestiments superficials, amb ells només es 
dificulta l'accés dels agents agressius, però no se neutralitzen els agents 
interns. 

A més, com hi ha parts de l'estructura que són inaccessibles per la 
presència d'elements aliens a ella, com tubs, perfils, etc..., el tractament 
en profunditat aconsegueix una major efectivitat, pontejant internament 
les discontinuïtats que es produeixin a la superfície exterior. 

S’aplicarà un inhibidor de corrosió tipus MasterProtect 8000 CI o similar. 
Compost  a partir de silanos modificats, penetren en l’interior des de la 
superfície, a través de la porositat del formigó. On creen enllaços 
estables amb els silicats, unint-se químicament a la matriu del ciment. 
Quedant permanentment unit dins el formigó, no podent evaporar si ser 
rentat per l'aigua. Inhibeixen el procés de corrosió electro-químic entre 
l’armadura i els ions de clorur, oxigen i la humitat present. 
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A més el producte: crea una capa exterior repel·lent a l'aigua, tot i que 
admet l'aplicació de revestiments, és de fàcil aplicació superficial i té 
una durada mínima de 10 anys sense repintats. 

3.3.1.2. Aplicació del tractament 

Preparació del suport a base d'eliminar els materials existents mitjançant 
mètodes manuals i petites eines mecàniques per deixar-lo net, sense 
restes de pols, pintures, beurades, molsa i amb el porus obert.  

Aplicació d'inhibidor de la corrosió MasterProtect 8000 CI o similar, 
mitjançant màquina airless o corró en tota la superfície de formigó amb 
una dotació total de 600 gr/ m2 en 2 o 3 capes depenent de l'orientació 
del suport (2 capes en paraments horitzontals i 3 capes en paraments 
verticals). 

Tant el fabricant, com els productes disposaran de segell de garantia. I 
en la seva preparació, aplicació i curat es seguiran les especificacions del 
fabricant. 

 

3.3.2. Revestiment superficial 

3.3.2.1. Descripció del tractament 

Els revestiments superficials són sistemes de protecció aplicables sobre 
la estructura per aconseguir un acabat uniforme en color i dificultar la 
penetració de l’aigua. Això es pot obtenir aplicant simplement una 
pintura anticarbonatació, tipus MasterProtect 325 EL o similar. 

A l’estructura interior, la qual ha tingut un millor comportament a lo 
llarg del temps respecte al seu deteriorament, i a on no es presenten 
desperfectes per corrosió, es planteja únicament aquest tractament 
superficial amb pintura anticarbonatació. Proposta que considerem més 
adient, donat que a l’interior es troben diferents tipus de revestiments i 
pintures, amb el qual es pot unificar, al mateix temps que es prevé 
davant possibles danys futurs. 

Així mateix s'aplicarà sobre els elements de l'estructura que han estat 
reparats amb morter o tractats amb l'inhibidor. Amb el mateix doble 
objectiu, d’unificar l'acabat i d’augmentar la protecció superficial. 
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3.3.2.2. Aplicació del tractament 

Preparació del suport a base d'eliminar els materials existents mitjançant 
mètodes manuals i petites eines mecàniques per deixar-lo net, sense 
restes de pols, pintures, beurades, molsa i amb el porus obert.  

Subministrament i aplicació de 2 mans de revestiment elàstic tipus 
MasterProct 325 EL o similar, com a capa de protecció d'elements de 
formigó armat davant la carbonatació, amb un consum total aproximat 
de 400 gr/ m2. La primera capa diluïda en un 10% d'aigua actuarà com 
a imprimació. La segona, s'aplicarà una vegada que la imprimació 
estigui seca. 
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4. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

4.1. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

- L’empresa fabricant dels productes de reparació del formigó 

estructural demostrarà per escrit el seu sistema de assegurament de 

la qualitat i que té una certificació ambiental 

- L’empresa aplicadora ha de ser especialista en aquest tipus de 

treball, demostrarà per escrit la seva experiència, a més del coneixent 

en la utilització dels productes. 

- El contractista presentarà un Certificat Conjunt de Cobertura, que 

certifica la qualitat dels productes utilitzats i la qualitat de l'aplicació, 

de forma solidària per un mínim de 10 anys. 

- Abans d'iniciar els treballs es va comprovar que les condicions 

ambientals de l'obra i del suport siguin les adequades. Totes les 

deficiències s'han de comunicar per escrit a la D.F. 

- Els productes o sistemes prescrits requereixen de certes 

característiques i preparació del suport per a assegurar el 

funcionament previst i les ha de fer seguint les instruccions del 

fabricant d'aquests productes. 

- Els productes o sistemes prescrits seran aplicats conforme a les 

instruccions del fabricant i les normes vigents. 

- Els treballs realitzats es protegiran amb senyalització, cobertes, 

prohibició de pas de personal aliè, etc ... de possibles danys derivats 

de la pròpia obra o tercers. 

- Es respectaran els intervals de temperatures d'aplicació indicats en 

les fitxes tècniques de cada un dels productes a emprar. Així mateix 

es respectaran els marges d'humitat relativa de l'aire si n'hi ha. 

- En general se suspèn l'aplicació de productes quan la temperatura 

del suport d'aplicació sigui inferior a + 5ºC o superior a + 40ºC. 

- Es respectaran els intervals de temps màxims i mínims en  l’aplicació 

de sistemes de multicapes del mateix o diferents productes. 

- Es protegiran els treballs de les accions ambientals tant es preveien 

que aquestes seran agressives o simplement incompatibles amb els 
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productes o sistemes, segons les seves fitxes tècniques. 

- Es realitzaran els curats dels materials segons es descriu a les fitxes 

tècniques del fabricant. 

- S'emmagatzemaran els productes en obra segons especifiqui el 

fabricant, de manera que no es deteriorin abans de la seva aplicació, 

conservant totes les seves característiques i propietats originals. En 

cas contrari han de rebutjar-se. 

 

4.2. CONDICIONS TÈCNIQUES PER ACTIVITATS 

4.2.1. REPARACIONS D’ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reparacions d'estructures de formigó armat.  
 

S'han considerat les operacions següents:  

- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al 
descobert 

- Escatat i raspallat d'armadures 

- Passivat d'armadures 

- Restitució de volum de formigó 

- Pont d'unió entre superfícies de formigó 

- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó 

-Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al 
descobert:  

- Determinació de la zona a sanejar 

- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures 
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- Netejar les armadures de restes de formigó adherit 

- Neteja de la zona de treball 

Escatat i raspallat d'armadures:  

- Determinació de les armadures a sanejar 

- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra 

- Neteja de la zona de treball 

Passivat d'armadures:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en 
dues capes 

Restitució de volum de formigó:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en 
diferents capes 

Pont d'unió entre superfícies de formigó:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del 
fabricant 

Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de 
sostre o balcó:  

- Determinació de la zona a sanejar 

- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures 

- Netejar les armadures de restes de formigó adherit 

- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les 
instruccions del fabricant, en dues capes 

- Restitució del volum amb morter polimèric 
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- Neteja de la zona de treball 

 
REPICAT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, SANEJANT ARMADURES, 
DEIXANT-LES AL DESCOBERT:  
No han de restar elements trencats, o amb fissures al formigó.  
Les armadures han d'estar netes, sense restes de formigó adherit.  
La superfície del formigó ha de ser irregular.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
REPICAT DE SUPERFÍCIE DE FORMIGÓ, SANEJANT ARMADURES, 
DEIXANT-LES AL DESCOBERT:  
S'ha d'apuntalar la part d'estructura que transmeti càrregues a l'element 
a repicar.  

ESCATAT I RASPALLAT D'ARMADURES:  
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els paraments que no 
s'han de tractar, i s'ha de fer un sistema de recollida de la sorra 
projectada. 
 
REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE 
FORMIGÓ:  
S'han d'eliminar tots els fragments de formigó no adherits o en perill de 
despreniment. Les armadures amb rovell s'han de destapar a tot el 
voltant.  
S'ha de seguir les indicacions del fabricant del morter de passivat pel 
que fa referència als temps d'aplicació, tipus de barreja, eines i temps 
d'assecat.  
Avanç d'aplicar el morter de passivat, s'han de netejar de rovell les 
armadures.  
El morter de reconstrucció s'ha de barrejar seguint les instruccions del 
fabricant, i s'ha d'aplicar abans del temps màxim establert. S'han de 
respectar els gruixos màxims de cada capa. 

PASSIVAT D'ARMADURES, RESTITUCIÓ DE VOLUM DE FORMIGÓ O 
PONT D'UNIÓ ENTRE SUPERFÍCIES DE FORMIGÓ:  
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.  
No ha de tenir zones amb esquerdes o mal adherides.  
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha 
d'aplicar abans del temps màxim establert.  
Si s'ha d'aplicar un morter de reparació o de reblert a continuació del 
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passivat d'armadures, o del pont d'unió, cal no sobrepassar els temps 
màxims d'adherència entre els dos morters.  
Temperatura d'aplicació  

- Passivat armadures o pont d'unió : >= 5º C 

- Restitució de volums : >= 8º C 

4.2.2. PREPARACIÓ DE SUPERFICIES DE FORMIGÓ 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies 
de materials diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus 
de formigó, del seu estat de conservació i de la naturalesa de les 
substàncies que es vulguin eliminar.  
 

S'han considerat els tipus de neteja següents:  

- Sistemes a base d'aigua: 

- Aigua nebulitzada 

- Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en 
paraments murals d'interès històric-artístic) 

- Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès 
històric-artístic) 

- Apòsits aquosos amb materials absorvents 

- Sistemes a base de detergents o productes químics: 

- Agents quelants en suspensió en un gel 

- Resines d'intercanvi iònic 

- Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants. 

-Sistemes abrasius 

- Sistemes manuals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Preparació de la superfície a netejar 

- Protecció de la resta de la façana 

- Execució de les operacions pròpies de la neteja 

- Repàs i neteja final 

Determinació del grau de dificultat d'intervenció en 
conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen 
conservadors-restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar 

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent 
criteri: 

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt 

 
CONDICIONS GENERALS:  
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, 
escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de quedar alterada 
la textura superficial del parament.  
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives 
requerides per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de 
velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi 
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risc de gelada ni quan hi hagi perill de migració de sals a la superfície o 
formació de taques.  
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més 
convenient que deixi el material net sense deteriorar immediata o 
posteriorment l'estructura interna del suport sobre el que s'aplica.  
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents 
zones de la façana per veure l'efecte de la neteja sobre el material.  
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de 
protegir els elements més dèbils de la façana o els que no es netegen.  
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser 
més fort que l'element a netejar  
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt 
poroses o molt deteriorades.  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport 
a tractar.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les 
instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin 
pols a prop de l'àrea a netejar.  
 

4.2.3. CONSOLIDACIÓ DE SUPERFICIES D’ACABATS I REVESTIMENTS 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'una impregnació amb producte consolidant 
sobre paraments verticals exteriors, mitjançant diferents capes aplicades 
en obra, amb la finalitat de millorar la resistència mecànica i donar 
cohesió a les molècules disgregades del formigó.  
 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes 
necessàries 

 
CONDICIONS GENERALS:  
La superfície ha de quedar totalment impregnada del consolidant fins a 
la saturació.  
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 30°C i una humitat 
relativa de l'aire no superior a 60%.  
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és 
superior a 50 km/h.  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni 
greixos.  
Prèviament a l'aplicació del producte, és convenient netejar el parament 
a fons. En el cas que durant l'operació de neteja s'hagin utilitzat 
detergents s'haurà d'eliminar amb aigua qualsevol resta dels mateixos 
per a evitar l'aparició de decoloracions.  
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar 
per tal de comprovar que el consolidant escollit té el següent 
comportament:  

- És compatible amb el material sobre el que s'aplica 

- Reversible 

- Admet noves aplicacions de consolidants i hidrorrepelents 

- No forma barreres de vapor 

- És transpirable en el sentit dintre-fora 

- No altera el color del material sobre el que s'aplica 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les 
instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de 
l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el 
tractament a aplicar ha de ser compatible amb aquell.  
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport. 

4.2.4. PINTURA 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de 
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materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.  
 

S'han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies de fusta 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure) 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és 
el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, 
necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura 
d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de 
pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS:  
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes 
les cares però que només s'hagin pintat les visibles.  
 
PINTAT A L'ESMALT:  
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60% 

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja 

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de 
revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni 
greixos.  
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les 
instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa 
s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de 
l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
 
SUPERFÍCIES DE FUSTA:  
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir 
d'altres defectes.  
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una 
fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o 
fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de 
fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen 
exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els 
possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; 
passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.  
 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos 
ni òxid.  
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de 
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ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han 
d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de 
tenyir lleugerament amb pintura.  
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents 
consideracions:  

- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han 
d'estar preparades adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 
8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color 
diferent. 

- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de 
l'acumulació d'aigua durant un cert temps. 

 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una 
bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.  
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  
 
3.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar. 

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF. 

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una 
segona aplicació. 

 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS 
EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I 
del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element 
metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I 
ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin 
solucionats els errors d'execució. 
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5. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

  

~----------------------- ~aster 
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5.1. AMIDAMENTS 

  

~----------------------- ~aster 



AMIDAMENTS
REPARACIO DE PATOLOGIES FORMIGÓ ARMAT
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL01 EXECUCIÓ DE L'OBRA

01.01 m2 Reparació estructural amb morter R4

Identificació de les zones amb defectes colpejant tota la superficie amb
martell manual . 
En primer lloc es delimitaran les zones a reparar, mitjançant un tall amb
radial de 5 mm de profunditat.
Eliminació del formigó danyat en tota la seva profunditat, amb mitjans me-
cànics o manuals.  Arribant sempre fins l’armat oxidat que ha originat el
defecte. Traient-li el formigó, fins i tot pel darrera, per poder realitzar una
reparació amb garanties.
Neteja de l’acer amb escatat dels restes de òxid o corrosió, amb eines
mecàniques petites.
Acabant la neteja, tant el formigó com l’acer han de restar amb cohesió,
nets de materials que impedeixin l’adherència dels productes de repara-
ció: grasses, pintures, pols, òxids, etc..., amb rugositat i el porus del for-
migó obert. 
Aplicació d’imprimació passivant de l’armadura i promotora de l’adherèn-
cia del morter, en tota la superfície a tractar amb un consum aproximat
de 2 kg/m2.
Reconstrucció del volum perdut de formigó amb morter de reparació,
amb inhibidors de la corrosió, estructural tipus R4, reforçat amb fibres,
de baixa retracció i amb prestacions tixotròpiques i sulforresistents. S’apli-
carà directament sobre el pont d’unió, fresc sobre fresc, pressionant-ho
contra el suport, en capes de 5 a 50 mm de gruix. En cas d’aplicar varies
capes es respectaran les instruccions especifiques del fabricant. Acabat
fratassat. A la façana curat durant 24 hores.
Morter tipus MasterEmaco S 544 RS o similar, també com a imprimació,
diluït.
Tant el fabricant, com els productes disposaran de segell de garantia. I
en la seva preparació, aplicació i curat es seguiran  les especificacions
del fabricant.
Càrrega i transport a abocador autoritzat dels materials sobrants. Neteja
final de la unitat acabada i de l'area de treball.
Inclou part proporcional de mitjants auxiliars de elevació, transport, etc...,
bastides, petites i grans eines, mecàniques i manuals, ma d'obra especia-
litzada, tots els materials principals i auxiliars necessaris, i tot lo necessa-
ri per completar l'activitat, inclouent els costos indirectes.
Criteri d'amidament: Superficíe realment reparada, considerant una am-
plada mínima de 30 cm i una longitud mínima de 50 cm per les repara-
cions que superen els 20 cm de longitud i una longitud mínima de 30 cm
per les inferiors a 20 cm. En cas de superar l'amplada de 30 cm i la longi-
tud de 50 cm, es mesurarà la superficie real. Amb una profunditat mitja
de 5 cm. En cas de superar la profunditat mitja establerta, s'augmentarà
l'amidament un 10 % per cada 1 cm d'increment. 

PAVELLO E
FAÇANA
Jàssera superior 2 192,00 0,40 0,70 107,52
Jàssera superior 3 36,00 0,40 0,70 30,24
Jàssera inferior 2 192,00 0,50 0,20 38,40
Jàssera inferior 6 6,00 0,50 0,20 3,60
Columna superior 66 2,10 0,30 0,70 29,11
Columna superior 16 2,50 0,30 0,70 8,40
Columna inferior 66 3,10 0,30 0,20 12,28
Columna inferior 16 3,10 0,30 0,20 2,98
INTERIOR
Jàssera interior 2 192,00 1,50 0,05 28,80
Columna interior 64 5,60 1,50 0,05 26,88
Llosa pont 1 36,00 5,80 0,10 20,88
Gàrgola 64 1,30 0,80 0,40 335,7126,62
PAVELLO F
FAÇANA
Jàssera superior 2 192,00 0,40 0,70 107,52
Jàssera superior 3 54,00 0,40 0,70 45,36
Jàssera inferior 2 192,00 0,50 0,20 38,40
Jàssera inferior 6 6,00 0,50 0,20 3,60
Columna superior 66 2,10 0,30 0,70 29,11
Columna superior 20 2,50 0,30 0,70 10,50
Columna inferior 66 3,10 0,30 0,20 12,28
Columna inferior 20 3,10 0,30 0,20 3,72
INTERIOR
Jàssera interior 2 192,00 1,50 0,05 28,80
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Columna interior 64 5,60 1,50 0,05 26,88
Llosa pont 1 54,00 5,80 0,10 31,32
Gàrgola 64 1,30 0,80 0,40 364,1126,62

699,82

01.02 m2 Protecció amb inhibidor en profunditat

Preparació del suport a base d'eliminar els materials existents mitjançant
mètodes manuals i petites eines mecàniques per deixar-lo net, sense res-
tes de pols, pintures, beurades, molsa i amb el porus obert. Aplicació d'in-
hibidor de la corrosió MasterProtect 8000 CI o similar, mitjançant màqui-
na airless o corró en tota la superfície de formigó amb una dotació total
de 600 kg / m2 en 2 o 3 capes depenent de l'orientació del suport (2 ca-
pes en paraments horitzontals i 3 capes en paraments verticals).
Tant el fabricant, com els productes disposaran de segell de garantia. I
en la seva preparació, aplicació i curat es seguiran  les especificacions
del fabricant.
Càrrega i transport a abocador autoritzat dels materials sobrants. Neteja
final de la unitat acabada i de l'area de treball.
Inclou part proporcional de mitjants auxiliars de elevació, transport, etc...,
bastides, petites i grans eines, mecàniques i manuals, ma d'obra especia-
litzada, tots els materials principals i auxiliars necessaris, i tot lo necessa-
ri per completar l'activitat, inclouent els costos indirectes.
Criteri d'amidament: Superficíe realment reparada i aprobada per la D.F.

PAVELLO E
FAÇANA
Jàssera superior 2 192,00 0,40 0,30 46,08
Jàssera superior 3 36,00 0,40 0,30 12,96
Jàssera inferior 2 192,00 0,50 0,80 153,60
Jàssera inferior 6 6,00 0,50 0,80 14,40
Columna superior 66 2,10 0,30 0,30 12,47
Columna superior 16 2,50 0,30 0,30 3,60
Columna inferior 66 3,10 0,30 0,80 49,10
Columna inferior 16 3,10 0,30 0,80 11,90
Gàrgola 64 1,30 0,80 0,60 344,0539,94
PAVELLO F
FAÇANA
Jàssera superior 2 192,00 0,40 0,30 46,08
Jàssera superior 3 54,00 0,40 0,30 19,44
Jàssera inferior 2 192,00 0,50 0,80 153,60
Jàssera inferior 6 6,00 0,50 0,80 14,40
Columna superior 66 2,10 0,30 0,30 12,47
Columna superior 20 2,50 0,30 0,30 4,50
Columna inferior 66 3,10 0,30 0,80 49,10
Columna inferior 20 3,10 0,30 0,80 14,88
Gàrgola 64 1,30 0,80 0,60 354,4139,94

698,46

01.03 m2 Pintura anticarbonatació

Preparació del suport a base d'eliminar els materials existents mitjançant
mètodes manuals i petites eines mecàniques per deixar-lo net, sense res-
tes de pols, pintures, beurades, molsa i amb el porus obert. 
Subministrament i aplicació de 2 mans de revestiment elàstic tipus Mas-
terProct 325 EL o similar, com a capa de protecció d'elements de formigó
armat davant la carbonatació, amb un consum total aproximat de 400 gr /
m2. La primera capa diluïda en un 10% d'aigua actuarà com a imprima-
ció. La segona, s'aplicarà una vegada que la imprimació estigui seca.
Inclou neteja final de l'area de treball.
Inclou part proporcional de mitjants auxiliars de elevació, transport, etc...,
bastides, petites i grans eines, mecàniques i manuals, ma d'obra especia-
litzada, tots els materials principals i auxiliars necessaris, i tot lo necessa-
ri per completar l'activitat, inclouent els costos indirectes.
Criteri d'amidament: Superficíe realment reparada i aprobada per la D.F.

PAVELLO E
FAÇANA
Jàssera superior 2 192,00 0,40 153,60
Jàssera superior 3 36,00 0,40 43,20
Jàssera inferior 2 192,00 0,50 192,00
Jàssera inferior 6 6,00 0,50 18,00
Columna superior 66 2,10 0,30 41,58
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AMIDAMENTS
REPARACIO DE PATOLOGIES FORMIGÓ ARMAT
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Columna superior 16 2,50 0,30 12,00
Columna inferior 66 3,10 0,30 61,38
Columna inferior 16 3,10 0,30 14,88
Gàrgola 64 1,30 0,80 66,56
INTERIOR
Jàssera interior 2 192,00 1,50 0,50 288,00
Columna interior 64 5,60 1,50 0,50 268,80
Llosa pont 1 36,00 5,80 1.368,80208,80
PAVELLO F
FAÇANA
Jàssera superior 2 192,00 0,40 153,60
Jàssera superior 3 54,00 0,40 64,80
Jàssera inferior 2 192,00 0,50 192,00
Jàssera inferior 6 6,00 0,50 18,00
Columna superior 66 2,10 0,30 41,58
Columna superior 20 2,50 0,30 15,00
Columna inferior 66 3,10 0,30 61,38
Columna inferior 20 3,10 0,30 18,60
Gàrgola 64 1,30 0,80 66,56
INTERIOR
Jàssera interior 2 192,00 1,50 0,50 288,00
Columna interior 64 5,60 1,50 0,50 268,80
Llosa pont 1 54,00 5,80 1.501,52313,20

2.870,32

01.04 m Segellat de junt entre materials d'obra

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10
mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent tipus
MasterSeal NP 472 o similar, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica.
Neteja final de la unitat acabada i de l'area de treball.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

Pavelló E 12 0,50 6,006,00
Pavelló F 12 0,50 6,006,00

12,00

01.05 u Ancoratge amb resines

Ancoratge amb barra d'acer corrugada i resines tipus MasterSeal
NP 472 o similar, per mitjà de trepant sobre suport de formigó sa.
De fins a 16 mm de diàmetre, amb profunditat de trepant segons
especificacions tècniques del fabricant de la resina. S'inclou per
cada ancoratge la part proporcional de barra d'acer de fins a 16
mm de diàmetre en substitució de l'armat deteriorat, longitud de
solape i barres sobrepossades segons EHE. Neteja final de la unitat
acabada i de l'area de treball.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especificacions de la DT.

Pavelló E 10 10,0010,00
Pavelló F 10 10,0010,00

20,00

CAPITOL02 CONTROL DE QUALITAT

02.01 pa Control de qualitat

Desenvolupament del Pla de Qualitat de l'Obra, en compliment de
la normativa vigent i seguint les indicacions del Pla de Qualitat inte-
grat en el Projecte Constructiu. Incloent les fases de: Control de
Fabricació, Control de Recepció de Materials, Control d'Execució
de l'Obra i Control de l'Obra Executada. Inclou el control documen-
tal de l'obra i les proves i assajos necessaris i acordats amb la D.F.

1,00

CAPITOL03 SEGURETAT I SALUT
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AMIDAMENTS
REPARACIO DE PATOLOGIES FORMIGÓ ARMAT
CODI RESUMUTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

03.01 PA Seguretat i Salut

Desenvolupament del Pla de Seguritat i Salut de l'Obra, en compli-
ment de la normativa vigent i seguint les indicacions de l'Estudi de
Seguretat i Salut integrat en el Projecte Constructiu i del Coordina-
dor de Seguretat i Salud en fase d'obra. Inclou el control documen-
tal de la seguretat i salut de l'obra, així com la implantació i mante-
niment de totes les mesures i mitjans de seguretat tant col·lectius
com individuals, en particular la línia de vida.

1,00
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5.2. PRESSUPOST 
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PRESSUPOST
REPARACIO DE PATOLOGIES FORMIGÓ ARMAT
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL01 EXECUCIÓ DE L'OBRA

01.01 m2 Reparació estructural amb morter R4

Identificació de les zones amb defectes colpejant tota la superficie amb
martell manual . 
En primer lloc es delimitaran les zones a reparar, mitjançant un tall amb
radial de 5 mm de profunditat.
Eliminació del formigó danyat en tota la seva profunditat, amb mitjans me-
cànics o manuals.  Arribant sempre fins l’armat oxidat que ha originat el
defecte. Traient-li el formigó, fins i tot pel darrera, per poder realitzar una
reparació amb garanties.
Neteja de l’acer amb escatat dels restes de òxid o corrosió, amb eines
mecàniques petites.
Acabant la neteja, tant el formigó com l’acer han de restar amb cohesió,
nets de materials que impedeixin l’adherència dels productes de repara-
ció: grasses, pintures, pols, òxids, etc..., amb rugositat i el porus del for-
migó obert. 
Aplicació d’imprimació passivant de l’armadura i promotora de l’adherèn-
cia del morter, en tota la superfície a tractar amb un consum aproximat
de 2 kg/m2.
Reconstrucció del volum perdut de formigó amb morter de reparació,
amb inhibidors de la corrosió, estructural tipus R4, reforçat amb fibres,
de baixa retracció i amb prestacions tixotròpiques i sulforresistents. S’apli-
carà directament sobre el pont d’unió, fresc sobre fresc, pressionant-ho
contra el suport, en capes de 5 a 50 mm de gruix. En cas d’aplicar varies
capes es respectaran les instruccions especifiques del fabricant. Acabat
fratassat. A la façana curat durant 24 hores.
Morter tipus MasterEmaco S 544 RS o similar, també com a imprimació,
diluït.
Tant el fabricant, com els productes disposaran de segell de garantia. I
en la seva preparació, aplicació i curat es seguiran  les especificacions
del fabricant.
Càrrega i transport a abocador autoritzat dels materials sobrants. Neteja
final de la unitat acabada i de l'area de treball.
Inclou part proporcional de mitjants auxiliars de elevació, transport, etc...,
bastides, petites i grans eines, mecàniques i manuals, ma d'obra especia-
litzada, tots els materials principals i auxiliars necessaris, i tot lo necessa-
ri per completar l'activitat, inclouent els costos indirectes.
Criteri d'amidament: Superficíe realment reparada, considerant una am-
plada mínima de 30 cm i una longitud mínima de 50 cm per les repara-
cions que superen els 20 cm de longitud i una longitud mínima de 30 cm
per les inferiors a 20 cm. En cas de superar l'amplada de 30 cm i la longi-
tud de 50 cm, es mesurarà la superficie real. Amb una profunditat mitja
de 5 cm. En cas de superar la profunditat mitja establerta, s'augmentarà
l'amidament un 10 % per cada 1 cm d'increment. 

699,82 240,66 168.418,68

01.02 m2 Protecció amb inhibidor en profunditat

Preparació del suport a base d'eliminar els materials existents mitjançant
mètodes manuals i petites eines mecàniques per deixar-lo net, sense res-
tes de pols, pintures, beurades, molsa i amb el porus obert. Aplicació d'in-
hibidor de la corrosió MasterProtect 8000 CI o similar, mitjançant màqui-
na airless o corró en tota la superfície de formigó amb una dotació total
de 600 kg / m2 en 2 o 3 capes depenent de l'orientació del suport (2 ca-
pes en paraments horitzontals i 3 capes en paraments verticals).
Tant el fabricant, com els productes disposaran de segell de garantia. I
en la seva preparació, aplicació i curat es seguiran  les especificacions
del fabricant.
Càrrega i transport a abocador autoritzat dels materials sobrants. Neteja
final de la unitat acabada i de l'area de treball.
Inclou part proporcional de mitjants auxiliars de elevació, transport, etc...,
bastides, petites i grans eines, mecàniques i manuals, ma d'obra especia-
litzada, tots els materials principals i auxiliars necessaris, i tot lo necessa-
ri per completar l'activitat, inclouent els costos indirectes.
Criteri d'amidament: Superficíe realment reparada i aprobada per la D.F.

698,46 29,54 20.632,51
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PRESSUPOST
REPARACIO DE PATOLOGIES FORMIGÓ ARMAT
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01.03 m2 Pintura anticarbonatació

Preparació del suport a base d'eliminar els materials existents mitjançant
mètodes manuals i petites eines mecàniques per deixar-lo net, sense res-
tes de pols, pintures, beurades, molsa i amb el porus obert. 
Subministrament i aplicació de 2 mans de revestiment elàstic tipus Mas-
terProct 325 EL o similar, com a capa de protecció d'elements de formigó
armat davant la carbonatació, amb un consum total aproximat de 400 gr /
m2. La primera capa diluïda en un 10% d'aigua actuarà com a imprima-
ció. La segona, s'aplicarà una vegada que la imprimació estigui seca.
Inclou neteja final de l'area de treball.
Inclou part proporcional de mitjants auxiliars de elevació, transport, etc...,
bastides, petites i grans eines, mecàniques i manuals, ma d'obra especia-
litzada, tots els materials principals i auxiliars necessaris, i tot lo necessa-
ri per completar l'activitat, inclouent els costos indirectes.
Criteri d'amidament: Superficíe realment reparada i aprobada per la D.F.

2.870,32 10,88 31.229,08

01.04 m Segellat de junt entre materials d'obra

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10
mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent tipus
MasterSeal NP 472 o similar, aplicada amb pistola manual, prèvia
imprimació específica.
Neteja final de la unitat acabada i de l'area de treball.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especifica-
cions de la DT.

12,00 12,06 144,72

01.05 u Ancoratge amb resines

Ancoratge amb barra d'acer corrugada i resines tipus MasterSeal
NP 472 o similar, per mitjà de trepant sobre suport de formigó sa.
De fins a 16 mm de diàmetre, amb profunditat de trepant segons
especificacions tècniques del fabricant de la resina. S'inclou per
cada ancoratge la part proporcional de barra d'acer de fins a 16
mm de diàmetre en substitució de l'armat deteriorat, longitud de
solape i barres sobrepossades segons EHE. Neteja final de la unitat
acabada i de l'area de treball.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada se-
gons les especificacions de la DT.

20,00 44,66 893,20

TOTAL CAPITOL01 EXECUCIÓ DE L'OBRA ............................................................................................ 221.318,19
CAPITOL02 CONTROL DE QUALITAT

02.01 pa Control de qualitat

Desenvolupament del Pla de Qualitat de l'Obra, en compliment de
la normativa vigent i seguint les indicacions del Pla de Qualitat inte-
grat en el Projecte Constructiu. Incloent les fases de: Control de
Fabricació, Control de Recepció de Materials, Control d'Execució
de l'Obra i Control de l'Obra Executada. Inclou el control documen-
tal de l'obra i les proves i assajos necessaris i acordats amb la D.F.

1,00 1.106,59 1.106,59

TOTAL CAPITOL02 CONTROL DE QUALITAT ........................................................................................ 1.106,59
CAPITOL03 SEGURETAT I SALUT
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PRESSUPOST
REPARACIO DE PATOLOGIES FORMIGÓ ARMAT
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

03.01 PA Seguretat i Salut

Desenvolupament del Pla de Seguritat i Salut de l'Obra, en compli-
ment de la normativa vigent i seguint les indicacions de l'Estudi de
Seguretat i Salut integrat en el Projecte Constructiu i del Coordina-
dor de Seguretat i Salud en fase d'obra. Inclou el control documen-
tal de la seguretat i salut de l'obra, així com la implantació i mante-
niment de totes les mesures i mitjans de seguretat tant col·lectius
com individuals, en particular la línia de vida.

1,00 2.213,18 2.213,18

TOTAL CAPITOL03 SEGURETAT I SALUT .............................................................................................. 2.213,18

TOTAL ......................................................................................................................................................... 224.637,96
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RESUM DE PRESSUPOST
REPARACIO DE PATOLOGIES FORMIGÓ ARMAT

CAPITOL RESUM IMPORT %

1 EXECUCIÓ DE L'OBRA.................................................................................................................................................. 221.318,19 98,52

2 CONTROL DE QUALITAT .............................................................................................................................................. 1.106,59 0,49

3 SEGURETAT I SALUT.................................................................................................................................................... 2.213,18 0,99

13,00% Despeses Generals...... 29.202,93
6,00% Benefici industrial ......... 13.478,28

Suma..................................................... 42.681,21

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 267.319,17
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7. CONTROL DE QUALITAT 

Es realitzarà un Pla de Control de Qualitat de l’Obra per part del 

contractista, de les actuacions a portar a terme. Es controlaran 

documentalment tots eles elements que formant part de l’actuació, 

incloent les següents fases: 

7.1. CONTROL DE FABRICACIÓ 

- L’empresa fabricant dels productes de reparació del formigó 

estructural demostrarà per escrit el seu sistema de assegurament de 

la qualitat i que té una certificació ambiental. 

- El control de producció en fàbrica es portarà a terme segons la 

norma UNE-EN 1504-8. 

- El control de producció inclourà la recepció de matèries primes, el 

procés de fabricació i el producte terminat. 

7.2. CONTROL DE RECEPCIÓ DE PRODUCTES A L’OBRA 

- Abans l’arribada a l’obra dels productes se recopilaran i es 

presentaran a la D.F. les fitxes tècniques de tots ells, per comprovar 

la seva correspondència amb els productes prescrits. 

- A l’arribada a l’obra els productes aniran acompanyats dels seus 

certificats de qualitat, amb garantia de traçabilitat dels lots rebuts. 

- Qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació amb caràcter 

permanent a les obres de construcció o a part d’elles, hauran de 

disposar de marcatge CE segons Directiva Europea (EU Nº 

305/2011), justificant el compliment de la legislació obligatòria en 

matèria de requisits essencials dels productes, garantir que no 

presentin riscos per les persones, als bens o al medi ambient i per 

facilitar els controls del mercat comunitari. El marcatge de 

conformitat, format per les inicials "CE", estarà col·locat sobre el 

producte i anirà seguida del nombre de identificació de l’Organisme 

Notificat. 

- Es comprovarà la correcta identificació de la totalitat dels envasos, 

que hauran d’estar en perfecte estat i han data límit no 

sobrepassada. 
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- Es portarà registre de les quantitats rebudes. 

- Es controlaran les condicions de magatzematge dels productes, 

segons especificacions del fabricant.  

7.3. CONTROL DE EXECUCIÓ 

- L’empresa aplicadora ha de ser especialista en aquest tipus de 

treball, demostrarà per escrit la seva experiència, a més del coneixent 

en la utilització dels productes. 

- Abans del inici de l’obra es realitzarà una sèrie d’assaigs per 

comprovar la resistència a tracció del formigó en 3 punts de 

l’estructura exterior. 

- Abans del inici de l’obra es realitzarà una sèrie d’assaigs per mesurar 

la velocitat i potencial de corrosió de l’estructura exterior en 3 punts 

diferents. 

- El contractista portarà a terme un sistema d’autocontrol d’execució 

d’obra, per lots, que es presentarà a la D.F. per el seu control. 

- Es portarà un control documental, a on restarà enregistrat tot el 

procés constructiu: l’estat del suport, la seva preparació, el consum 

de materials, circumstancies especials, curat, aspecte final, etc... 

7.4. CONTROL D’OBRA EXECUTADA 

- Es controlarà el aspecte de les reparacions, per comprovar que no 

presenten defectes. En particular es comprovarà l’acabat del morter 

de reparació abans del tractament superficial. 

- Es realitzarà una sèrie d’assaigs per comprovar la adherència del 

morter de reparació al suport en 3 punts de l’estructura exterior. 

- Es realitzarà una sèrie d’assaigs per mesurar la velocitat i potencial 

de corrosió de l’estructura exterior en 3 punts diferents, per 

comprovar l’efecte del tractament d’inhibició de la corrosió. 

- Es realitzarà una sèrie d’assaigs per mesurar el gruix de la pintura 

aplicada en 3 punts diferents. 
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8. MEDI AMBIENT 

Es realitzarà un Pla Mediambiental de l’Obra, incloent les mesures 

previstes a portar a terme, per tal de minimitzar el impacte de les 

actuacions efectuades.  

S’aplicarà com a guió, la guia per  l’ambientalització de l’execució 

d’obres de l’Ajuntament de Barcelona.  

Dins de l’estudi ambiental a com annex a aquest s’inclourà la gestió de 

residus de l’obra. S’adjunta avaluació prèvia dels residus de l’obra que 

s’haurà d’ajustar a l’obra segons la seva planificació, mitjans, etc... 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codif icació residus LER (tones) (m3)

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
pedraplé 0,00 0,00

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

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m 3

no no

Codif icació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00
formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 0,00 0,082 0,00
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00
fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00

vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00
plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00
guixos 170802 0,027 0,51 0,004 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00
fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00
................. 0,00 0,00 0,00 0,00

.................. 0,00 0,00 0,00 0,00
0,7556 0,511 t 0,7544 0,00 m 3

Codif icació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,05 11,173 0,045 10,39

obra de fàbrica 170102 0,015 4,766 0,018 5,29
formigó 170101 0,032 4,744 0,0244 3,39

petris 170107 0,002 1,023 0,0018 1,54
guixos 170802 0,003927 0,511 0,00972 0,00
altres 0,001 0,130 0,0013 0,17

   embalatges 0,038 0,555 0,08 3,71
fustes 170201 0,0285 0,157 0,067 0,59

plàstics 170203 0,00608 0,206 0,008 1,35
paper i cartró 170904 0,00304 0,108 0,004 1,55

metalls 170407 0,00038 0,085 0,001 0,23

totals de construcció 11,728 t 14,10 m 3

- altres
-
-
-

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

   Destí de les terres i materials d'excavació
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

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

especificar
especificar -

Carrer Longitudinal 1, 29-59 y Carrer Longitudinal 3, 29-59
Barcelona

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades
i terres portades a abocador

no

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

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

totals d'enderroc 

és residu
 abocador

Residus d'enderroc 

Residus de construcció

   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 -

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  
Reparació de l'estructura de formigó dels pavellons EiF del MCFIH

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició

tipus
quantitats

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la 
construcció 

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

Comarca : Barcelonès
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8.1. AVALUACIÓ DEL VOLUM I LES CARACTERÍSTIQUES DELS 

RESIDUS 
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-
-
-
-
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

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

 Excavació / Mov. terres Volum  0 ,00

 m3  (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplé 0
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 4,74
Maons, teules i ceràmics 40 4,77
Metalls 2 0,08
Fusta 1 0,16
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,11
Paper i cartró 0,50 0,11
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

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

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

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

5.-
6.-

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

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

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

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

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

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

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

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

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

                    acer en perf ils reutilitzables

6.-

                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

minimització

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

5.-

  GESTIÓ (obra)

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

tipus de residucal separar
no inert

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

0,00
0,00

si especial
* Dins dels 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

R.D. 105/2008

* A la cel.la pro jecte 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 s i el R .D . ho  o bliga.

valoritzador / abocador
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

0,00
0,00

terres per tractar

0,00
0,00
0,00

0,00 0,000,00
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-

-

-

tipus de residu
Runes

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. 0,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
       Lloguer de contenidors inclòs en el preu 0,00
       La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 0,00

 RESIDU Volum  
Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 0,00 €/m3 0,00 €/m3

Terres 0,00
Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta
Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3 0,00 €/m3

Formigó 4,58 0,00
Maons i ceràmics 7,15 0,00
Petris barrejats 2,07 0,00

Metalls 0,32 0,00
Fusta 0,79 0,00
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 1,82 0,00
Paper i cartró 2,09 0,00
Guixos i no especials 0,23 0,00

Altres 0,00 -
Perillosos Especials 0,00

0,00

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

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

m3

tones

euros

El volum de residus aparent  és de : 14,10
El pes dels residus és de : 12,24

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

100,00

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

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

Instal· lacions de reciclatge i/o valorització

1,14

0,00 100,00 0,00

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores

- - -

- -
- 9,09 -

-
- 10,43 -
-

- 22,88

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Per determinar Per determinar Per determinar

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

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

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no,i amb quines proporcions hi son presents ( dins el cost s'ha previst
una caracterització, independentment del vo lum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

-
- 35,74 -

0,00 0,00

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

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

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

runa neta

- 1,58 -

** M algrat ser de dificil quantificació , sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió  de no mbre de t ranspo rts  per la seva correcta gestió

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

PRESSUPOST 

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

-

- 3,95 -
-
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

Classificació          Transport                                                                

-

- 10,36

- 0,00

Valoritzador / Abocador          

- -

Costos*
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unitats -

unitats -

unitats 1

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics
unitats 1 unitats 1

si
-

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

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

si
-
-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per 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 son a:

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

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

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

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Estudi de Seguretat i Salut

documentació gràfica

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

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

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.
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran 
al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 
acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

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 la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques
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m3 0,00 m3

m3 % 19,03 m3

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 0 m3 6,01 euros

Residus de construcció * 19,03 m3 12 euros

m3

euros

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

L'Ajuntament d'/de Barcelona

euros/m3 0

Total fiança 228,74

euros/m3 228,74

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 19

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 :

0,00

0,00

19,03

Total excavació

Total construcció

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:

Previsió inicial del Estudi

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Previsió final del EstudiPercentatge de reducció per 
minimització

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001
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9. SEGURETAT I SALUT 

Es realitzarà un Pla de Seguretat i Salut, preceptiu d’acord amb la 

reglamentació vigent, tenint en compte especialment les interferències 

amb l’activitat que es dur a terme al recinte. 

Desenvolupament del Pla de Seguritat i Salut de l'Obra, en compliment 
de la normativa vigent i seguint les indicacions de l'Estudi de Seguretat i 
Salut que s’adjunta i del Coordinador de Seguretat i Salud en fase 
d'obra.  

Control documental de la Seguretat i Salut de l'obra. 

Implantació i manteniment de totes les mesures i mitjans de seguretat 
tant col·lectius com individuals, en particular la línia de vida. 
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9.1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURITAT I SALUT 

9.1.1. IDENTIFICACIÓ, JUSTIFICACIÓ, OBJECTE 

9.1.1.1. Identificació 

• Propietat: 

El projecte s’ha readactat per encarrac de Mercabarna 

• Objecte del Treball: Estudi Bàsic de Seguritat i Salut 

 (Disposicions de Seguritat durant l’Execució de l’Obra). 

• Emplaçament: Carrer Longitudinal 1 , 29-59 , 08040 Barcelona. 

• Autor del Estudio :  Antonio Merino Gonzalo  

Enginyer Industrial 

Col·legiat nº: 14.952 

 

9.1.1.2. Justificació 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establece 
disposiciones mínimas de seguredad y salud a las obras de 
construcción, establece al apartado 2 del Articulo 4 que en los proyectos 
de obra no incluidos en los supuestos previstos al Apartado 1 del 
mismo Articulo, el promotor estarà obligado a que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un Estudio Bàsico de Seguridad y 
Salud. 
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Comprovació dels supòsits prescrits al Article 4º: 

• Pressupost de execució Material 221.318,19 €, segon figura en 
aquest expedient. (< 450.759 €) 

• Plaç d’execució: 5 meses (100 dies laborables) (>30 dies lab.) 

• Ma d’obra simultànea a utilitzar: 

- Ram de paleta i oficis 4 treballadors 

Total:    4 treballadors    (<20 treballadors) 

• Jornades totals de treball: 

100 días lab. y 4 trabajadores = 400 jornades (< 500 jornades) 

Com no es dona ningú dels suposits previstos a l’apartat 1 del Article 4 
del R.D. 1627/1997, es redacta el present ESTUDI BÀSIC DE 
SEGURITAT I SALUT. 

El Reial Decret 1627/1997 estableix disposicions mínimes i entre ells no 
figura, per a l’Estudi Básic, la de realitzar un Presupost que quantifiqui el 
conjunt de despeses prevists per a l’aplicació de aquest Estudi. 

El Reial Decret 1627/1997 no estableix a les disposicions mínimes 
adjuntar esquemes i plánols.  

9.1.1.3. ObjectE de l’Estudi Bàsic de Seguritat I Salut 

El present estudi básic de seguritat i salut proposa les mesures de 
seguritat i salut a adoptar en els treballs de remodelació. 

Conforme s’especifica l’apartat 2 del Artícle 6 del R.D. 1627/1997, l’ 
Estudi Básic ahurà de precisar: 

• Les normes de seguritat i salut aplicables a l’obra. 

• L’identificació dels riscos laborals que poden ser evitats, indican 
les mesures técniques necessáries. 

• Relació dels riscos laborals que no puguin eliminar-se d’acord al 
senyalat anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions técniques tendents a controlar i reduir riscos valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es propongen mesures 
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alternatives (en aquest cas, es tindrá en compta qualsevol altre  
tip d’actividat que se porti a plaç en la mateixa i contendrá 
mesures especifiques relatives als treballs incluisos en uno o varis 
dels apartats de l’Annex II del Reial Decret). 

• Previsions e informacions útils per a efectuar en el seu moment, a 
les degudes condicions de seguritat i salut dels previsibles 
traballs posteriors. 

Per a les instal.lacions necessaries d’higiene i benestar que han de donar 
serveis als operaris de l’obra es preverá habilitar un espai existent al 
establecimient industrial. Els serveis higiénics que se necesiten son 
vestuaris amb guixetes per a cada operari,   serveis equipats amb un 
nombre suficient de WC i lavabos segon estableix el R.D. 1627/1997. 

9.1.2. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

No es prevé cap riscs especial per a l’obra de remodelació interior que 
desenvolupa el projecte. 

Per tractar-se d’una actuació de reforma en un edifici existent, durant 
els treballs en particular, haurà de tenir-se en compta els possibles 
interferéncies amb instal.lacions existents. 

9.1.3. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPONEN L’OBRA 

- Pintura 

- Ram de paleta 

 

9.1.3.1. OBRA CIVIL (RAM DE PALETA, PINTURA) 

Riscos mes freqüents: 

- Caigudes de operarios al mateix nivel. 

- Caigudes d’objetes sobre operarios. 

- Topades o cops contra objectes. 

- Lesiones i/o talls en mans i peus. 

- Sobreesforços. 
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- Sorrols, contaminació acústica. 

- Vibracions. 

- Objectes estranys als ulls. 

- Contactes eléctrics, directs e indirects. 

- Inhalació de sustancies tóxiques. 

- Explosions e incendis. 

- Derivats de l’accés al lloc de treball. 

Medides preventives: 

- No quedar-se en el radi d’acció de máquines. 

- Protecció parts móvils maquinaries. 

- Buen mantenimient cables elèctrics. 

Proteccions individuals: 

- Casc de seguritat. 

- Botes o calçats de seguritat. 

- Botes de seguretat impermeables. 

- Guants de lona i piell. 

- Guants impermeables. 

- Gafes de seguretat. 

- Protectors auditius. 

- Cinturó de seguretat. 

- Cinturó antivibratori. 

- Roba de treball. 

- Impermeable. 

Cures immediates: 
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- Farmaciola 

Al centre de treball haurà una farmaciola amb els medis necessaris per a 
efectuar les cures d’urgencies en cas d’accident i está a carrec d’ella una 
persona capacitada designada per l’empresa constructora.  

9.1.4. ASISTENCIA AL ACCIDENTAT 

S’haurà de informar a l’obra del emplaçament dels diferents Centres 
Médics (Servei Propi, Mútues Patronals, Mutualidats Laborals, 
Ambulatoris, etc.) on hurà de trasllar-se els accidentats ho mes rápit 
possible i efectuar el tractament. Es molt convenient disposar a l’obra, i 
en lloc ben visible, d’una llista dels teléfons i direccions dels centres 
asignats per a urgéncies, ambuláncies, taxis, etc., per a garantitzar un 
rápit transport dels possibles accidentats als Centres d’Asisténcia. 

9.1.5. RECONEIXEMENT MÉDIC 

Tot el personal que comenci a treballar en l’obra hurà de haber passat 
un reconoixement médic previ al traball, en el período de l’últim any. 

9.1.6. FORMACIÓ. 

Tot el personal haurà de rebre, al entrar a una obra una exposició dels 
métods de treball i dels riscos que aquests poden comportar, juntament 
amb les mesures de seguretat que shauràn de utilitzar. Escollir el 
personal més qualificat, s'impartiran cursos de socorrisme i primers 
auxilis, de manera que tots els treballs disposi d'algu socorrista. 

PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCEROS. 

No es preveuen danys a tercers per no interferir a cap element extern 
que limiti amb espais de comunicació o parcel·les privades. Només es 
preveu els riscs derivats de les operacions de càrrega/descàrrega de 
materials 

Se senyalitzaran i vigilaran, en correspondència amb la normativa vigent, 
les operacions de càrrega/descàrrega de materials, prenen les 
adequades mesures de seguretat que es requereixin en cada cas. 

Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-se el pas a tota 
persona aliena a la mateixa, col·locant-se els tancaments necessaris. 
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9.1.7. TREBALLS POSTERIORS 

L'apartat 3 de l'Article 6 del Reial Decret 1627/1997 estableix que a 
l'Estudi Bàsic es contemplarà també les previsions i les informacions per 
efectuar en el seu dia,en  les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de Reparació, conservació i manteniment: 

• Riscos mès frecuents: 

- Caigudes al mateix nivell del terra. 

- Caiguda d’altura per forats horitzontals. 

- Caiguda per forats en trancamentes. 

- Caiguda per lliscament. 

- Reaccions químiques per productes de neteja i líquids de 
maquinaria. 

- Contactes elèctrics per accionament inadvertit i modificació o 
deterioració del sistemes elèctric. 

- Foc per combustibles, modificació d'elements d'instal·lació 
elèctrics o per acumulació de restes perilloses. 

- Impacte d'elements de la maquinària, per despredimientos 
d'elements constructius, per lliscament d'objectes, per 
trencaments deguts a la presion del vent, per trencament per 
excés de càrrega. 

- Contactes elèctrics directes i indirectes. 

- Toxicitat de productes utilitzados en reparacions o 
emmagatzematge a l'edifici. 

- Contaminació per soroll. 

• Mesures preventives: 

- Bastida, escaleres, i demas dispositives provisionals adequats i 
assegurances. 

- Ancoratges de cintores fixats a la paret per a la neteja de les 
ventanes no accessibles. 
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- Ancoratges de cinturons per a la reparació de sostres i cobertes. 

• Proteccions individuals: 

- Casc de seguridad. 

- Roba de treball.  

- Cinturons de seguretat i cables de longitud i resisténcia 
adequada per a neteja ventanes. 

- Cinturons de seguretat i resistència adequada per a reparar 
teulades i cobertes inclinades. 

9.1.8. NORMES DE SEGURITAT APLICABLES A OBRA 

• Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado 
(BOE núm. 27, 31/01/2004). Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 

• Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 148, 21/06/2001). Disposiciones mínimas para 
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 104, 01/05/2001). Protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes químicos durante el trabajo. 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 47, 24/02/1999). Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal.  

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997). Se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997). Se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997). * Modificación. Real 
Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 145, 17/06/2000). Protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997). Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). Disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997). Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1997). * Modificación. Real 
Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998). Se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 269, 10/11/1995). Prevención de riesgos laborales. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de 
Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 
263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 
26/05/1990). Protección de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

• Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 
64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971). 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
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• Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y 
cerámica. 
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE 
núms. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 
17/10/1970) 
* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 
de marzo de 1972 (BOE núm. 78, 31/03/1972) 
* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 
(BOE núm. 191, 10/08/1972) 
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE 
núm. 182, 31/07/1973) 

• Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 
167, 15/06/1952) 
Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 
(BOE núm. 356, 22/12/1953) 

• Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 
34, 03/02/1940). Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo 
(Capítulo VII "Andamios") 

9.1.9. OBLIGACIONS DEL PROMOTOR 

Abans de l'inici dels treballs, el promotor designarà un Coordinador en 
matéria de seguretat i salut, quan en l'execució de les obres intervinguin 
més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònomos o diversos 
treballadors autònoms. 

La designació del Coordinador en matèria de seguretat i salut no 
eximirà al promotor de les seves responsabilitats. 

El promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral abans de l'inici 
de les obres, que es redactarà segons el que es disposa en l'Annex III del 
Reial decret 1627/1997 havent d'exposar-se l'obra de forma visible i 
actualitzar-se si fos necessari. 

9.1.10. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURITAT I SALUT 

La designació del Coordinador en l'elaboració del projecte i en 
l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 

El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra, haurà de desenvolupar les següents funcions: 
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• Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 
• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que les empreses i 

personal actuantes apliquin de manera coherent i responsable els 
principis d'acció preventiva que es recullen en l'Articulo 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra, i en 
particular, en les activitats al fet que és refereixen en l'Articulo 10 del 
Reial decret 1627/1997. 

• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i també, 
per les modificacions introduïdes en el mateix. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials previstes en el 
Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta 
dels mètodes de treballs. 

• Adoptar les mesures necesárias per tal que nomas les persones 
autoritzades puguin accedir a l'obra. 

9.1.11. PLA DE SEGURITAT I SALUT AL TRABALL 

En aplicació de l'Estudi Bàsic de Seguretat i salut, el contractista, abans 
de l'inici de l'obra, elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el qual 
analitza, estudiï, desesarrolle i complementi les previsions contingudes 
en aquest Estudi Bàsico i en funció del seu propi sistema d'execució de 
l'obra. En aquest Pla s'inclourà les propostes de mesures alternatives de 
prevenció que el contractista proposi així com la corresponiente 
justificació tècnica i que no podrà implicar una disminució dels nivells 
de protecció prevists en aquest Estudi Bàsico. 

El Pla de Seguretat i Salut deurà ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, 
pel Coordinador en matéria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra. Aquest podrà ser modificat pel contractista en funció del procés 
d'execució de la mateixa, de l'evolució dels treballs i de les possibles 
incidéncias o modificacions que puguin sortir al llarg de l'obra, però 
sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador. 

Els que intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o 
òrganos, amb responsabilitats en matéria de prevenció en les empreses 
que intervenen en la mateixa i els representants dels treballadors, 
podran presentar per escrit i de manera raonada els sugerimientos i 
alternatives que estimin oportunes. El pla estarà a la disposició de la 
Direcció Facultativa. 
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9.1.12. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTES I SUBCONTRACTISTES 

El contractista i subcontractista estaran obligats a: 

1.-Aplicar els principis d'acció preventiva que es recullen en l'Articulo 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i en particular: 

• El manteniment de l'obra en bon estat de neteja. 

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àreas de treball, tenint en 
compte les condicions d'accés i la determinació de les vias o 
zones de desplaçament o circulació. 

• La manipulació de diferents materials i la utilització de mitjans 
auxiliars. 

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 
l'execució de les obres, amb el objectivo de corregir els defectes 
que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

• La delimitació i condicionament de les zones de magatzematge i 
dipòsits de materials, en particular si es tracta de matériales 
peligroisos. 

• El magatzematge i evacuació de residus i enderrocs d'obra. 

• La recollida de materials perillosos utilitzats. 

• L'adaptació del període de temps efectiu que deurà dedicar-se 
als diferents treballs o fases de treballs. 

• La cooperació entre tots els que intervenen en l'obra. 

• Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre traqbajo 
o activitat. 

 
2.-Complir i fer complir al seu personal l'establert al Pla de Seguretat i 
Salut. 

3.-Complir la normativa en matéria de prevenció de riscos laborals, 
tenint en compte les obligacions sobre coordinació de les activitats 
empresarials previstes a l’Articulo 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
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Laborals, així com compliment de les disposicions mínimes establertes 
en l'Annex IV del Reial decret 1627/1987. 

4.-Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que hagin d'adoptar-se en referéncia 
a la seva seguretat i salut. 

5.-Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

Seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives 
fixades en el Pla i quant a les obligacions que li correspongan 
directament o, si escau, els treballadors autònoms per ells contractats. A 
mes a mes, responderan solidáriamente de les consecuéncias que es 
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla de Seguretat. 

Les responsabilitats del Coordinador, Direcció facultativa i el Promotor 
no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 
subcontractistes. 

 

9.1.13. OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÓNÒMS 

Els Treballadors autònoms estan obligats a: 

1.-Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recull al Article 15 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i en particular: 

• El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

• El magatzematge i evacuació de residus i deixalles. 

• La recollida de materials perillosos utilitzats. 

• L'adaptació del període de temps efectiu que deuran dedicar-se 
als diferents treballs o fases de treballs. 

• La cooperació entre tots que intervenen en l'obra. 

• Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o 
activitat.. 

2.-Complir les disposicions mínimes establertes en l'Annex IV del Reial 
decret 1627/1997. 
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3.-Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les 
activitats empresarials previstes a l'Articulo 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura 
d'actuació coordinada que s i hagi establert. 

4.-Complir amb les obligacions establertes pels treballadors a l'Articulo 
29, apartat 1 i 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.5.-Utilizar 
equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997. 

5.-Escollir i utilitzar equips de protecció individual segons el previstos al 
Reial decret 773/1997.7.-Atender las indicaciones y cumplir las 
instrucciones del Coordinador en matéria de seguridad y salud. 

Els treballadors autònomos deuran complir l'establert en el Pla de 
Seguretat i Salut. 

9.1.14. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

A cada centre de treball existirà, amb la finalitat de control i seguiment 
del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre de Incidéncias que constarà de 
fulles per duplicat i que seran facilitat pel Col·legi professional al que 
pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 

Deurà mantenir-se sempre en l'obra i en popder del Coordinador. 
Tindrà accés al Llibre, la Direcció facultativa, els Contractistes i 
Subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses que 
intervenen, els representants dels treballadors, i els tècnicos 
especialitzats de les Administracions públiques competents en aquesta 
matèria, són els que podran fer anotacions en el mateix. 

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui 
necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, hauran 
de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors 
d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment 
dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre 
per les persones facultades per a això, així com en el supòsit al fet que 
es refereix l'article següent, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot 
cas, haurà d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa una reiteració 
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d'un advertiment o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una 
nova observació. 

9.1.15. PARALITZACIÓ DELS TREBALLS 

Quan el Coordinador i durant l'execució de les obres, observés 
incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà al 
contractista i deixarà constáncia de tal incompliment en el Llibre de 
Incidéncias, quedant facultat para, en circumstància de risc greu i 
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposaner de la 
paralització dels treballs parcials o, si és dóna el cas, de la totalitat de 
l'obra. Avisarà d'aquest fet, a efectes oportuns, a la Inspecció de Trabajol 
i Seguretat Social de la província en què es realitza l'obra. Igualment 
notificarà al contractista, i si fos el cas, als subcontractistes i/o autònoms 
afectats de la paralització i als representants dels treballadors. 

9.1.16. DRET DELS TREBALLADORS 

Els contractistes i subcontractistes deuran garantir que els treballadors 
rebin una informació adequada i comprensible de totes les mesures que 
hagin d'adoptar-se en referència a la seva seguretat i salut en l'obra. 
Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i les seves possibles 
modificacions, a l'efecte del seu coneixement i seguiment, serà facilitada 
pel contractista als representants dels treballadors al centre de treball. 

9.1.17. DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN 

D'APLICAR-SE EN LES OBRES 

Les obligacions previstes en les tres parts de l'Annex IV del Reial decret 
1627/1997, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut a les obres de construcció, s'aplicaran sempre que ho exigan les 
característiques de l'obra, o de l'activitat, les circumstàncies o qualsevol 
risc. 
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10. ANNEXES 

El present projecte tècnic es complementa amb la següent 

documentació annexa: 

- ANNEX 1 – Informe Relatiu a l’Estudi de les Naus de Fruites i 

Verdures de Mercabarna. 
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