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0. FULL D’IDENTIFICACIÓ  
 
 
TÍTOL:  
Projecte executiu de distribució d’aigua sanitària i de contra incendis a conjunt de naus industrials 
pera Mercados y Abastecimientos de Barcelona, S.A. Conjunt de naus Multi I, C\ Longitudinal 8, 
08040 Mercabarna(Barcelona). 
 
EMPLAÇAMENT:  
Conjunt de naus Multiserveis 1 (entre carrer Longitudinal 8 i Longitudinal 10)  
Mercabarna (Barcelona). 
Coordenades UTM:      41° 19' 57.9" N 2° 06' 46.3" E 
Dades catastrals (referència cadastral): 61613D3DF2766A0001WG 
 
RAÓ SOCIAL DEL PETICIONARI:  
Mercados y abastecimientos de Barcelona, S.A.  
CIF: A08210403 
 
AUTORS DEL PROJECTE:  
ALBERT CENTELLES LÓPEZ,  
DNI: 46752245F 
ENGINYER INDUSTRIAL SUPERIOR, COL·LEGIAT  C.O.E.I.C., Nº DE COL. 11957.  
Tel. 607 85 62 34 / 93 246 67 74. 
MAIL: acentelles@cenpas.cat 
 
GAIZKA NAVARRO ORTEGA,  
DNI: 44622108S 
ENGINYER INDUSTRIAL SUPERIOR, COLEGIADO A LC.O.E.I.C., CON Nº DE COL. 16027.  
MAIL: gnavarro@cenpas.cat 
 
 
DATA I FIRMA DELS AGENTS DEL PROJECTE  
BARCELONA a 23 de NOVEMBRE de 2015. 
 
MERCADOS Y ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A.  
SERVEIS TÈCNICS DE MERCABARNA 
SR. AGUSTÍ AÑÓN 
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COL·LEGIAT 11947 AL C.O.E.I.C. 
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1. DOCUMENT BÀSIC 1 - MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

1.1. OBJECTE DEL PRESENT PROJECTE 

 
El present projecte té com objectiu definir les actuacions necessàries tècnica i econòmicament per 
realitzar les noves escomeses d’aigua sanitària i de contra incendis al conjunt de naus de 
Multiserveis-1 de Mercabarna.  
Els objectius que busquen aquestes actuacions són: 
 

• Degut que existeix la possibilitat d’ampliar el moll i, en tal cas, els comptadors quedarien a 
l’interior sense ser accessibles per la companyia d’aigua,es realitzarà una centralització de 
comptadors d’aigua sanitària. El cabal màxim que es pot subministrar des de la bateria de 
comptadors és de 4 m3/h. Si alguna activitat requerís més cabal, hauria de realitzar una 
escomesa pròpia. 

 
• Les millores que s’aconsegueixen en la instal·lació de PCI són bàsicament de seguretat. A 

l’anell existent, cada propietat disposa de vàlvules de tall que, en cas de tancar-se, deixen 
sense aigua la resta de propietats. Per tant, es realitzarà una nova escomesa amb una 
única clau de tall a l’arqueta de Mercabarna. 
 
Per tant, com a resum de les actuacions, tenim: 

 
 
  

USUARIS AIGUA SANITÀRIA AIGUA CONTRA INCENDI 
CAPDEVILA BAM Centralització del comptador per 4 m3/h Escomesa per 2 BIE 45 (24 m3/h - 3”) 
OTABARNA Centralització del comptador per 4 m3/h Escomesa per 2 BIE 45 (24 m3/h - 3”) 
PUNT BLAU Centralització del comptador per 4 m3/h Escomesa per 2 BIE 45 (24 m3/h - 3”) 
CATAMAR Centralització del comptador per 4 m3/h Escomesa per 2 BIE 45 (24 m3/h - 3”) 
DBONET Centralització del comptador per 4 m3/h Escomesa per 2 BIE 45 (24 m3/h - 3”) 
FRIME Escomesa pròpia (10 m3/h) Escomesa per 2 BIE 45 (24 m3/h - 3”) 
ORTIZ Escomesa pròpia existent Escomesa pròpia existent 
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1.2. ANTECEDENTS 

 
 
El polígon industrial de Mercabarna disposa d’escomeses pròpies d’aigua. Els anells d’aigua que 
alimenten les instal·lacions tant de d’aigua sanitària com de contra incendis estan alimentats des de 
l’escomesa que passa pel carrer Longitudinal 8. Existeix una escomesa comuna que es divideix en 
dues arquetes, una per aigua sanitària i l’altre, per contra incendis. Aquestes arquetes es troben al 
moll de Otabarna i, en cas de que s’ampliés el moll, quedarien dins la propietat. Per tal d’evitar això, 
es realitzarà una nova escomesa. 
 
 

 
 
Per a alimentar el conjunt de naus s’utilitzarà la mateixa escomesa general de Mercabarna que es 
connectarà des de la cantonada de Capdevila BAM, on se situarà la bateria de comptadors. 
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1.3. DESCRIPCIÓ DE LA PARCEL·LA 

El conjunt de naus es troba entre els carrers Longitudinal 10 i Longitudinal 8, junt el carrer 
Transversal 8. La distribució de les diferents propietats es pot veure al plànol “03-Distribució”.  

 

Es tracta d’un conjunt de naus d’estructura metàl·lica amb coberta de serra. El detall de l’estructura 
està al plànol “05-Estructura”. 
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1.4. NORMATIVA 

 
Protecció d’incendis 

• Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales RD 
2267/2004 y posterioresmodificaciones (RSCIEI). 

• CTE-DB-SI Documento Básico Seguridad en caso de incendio RD 314/2006 de 17 de 
marzo. 

• Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 1942/1993. 
• Ordenança reguladora de les condicions de Protecció contra incendis de la província de 

Barcelona (ORCPCI / 2008). 
• Decret 82/2010, de mesures d'autoprotecció, de la Generalitat de Catalunya. 

 
Instal·lació elèctrica 

• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el cual se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de BajaTensión. 

• Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, Decreto del Ministerio de 
Industria 3151/1968 (BOE 24/10/1968). 

• Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centraleseléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento de 
eficiència energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
susInstruccionestécnicascomplementarias EA-01 a EA-0. 
 

Sorolls y vibracions 
• Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisionesacústicas. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 
Medi ambient: 
Aigües residuals: 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el textorefundido de 
la Ley de Aguas (BOE núm. 176 de 24.07.2001). 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I,IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 
2 de agosto, de Aguas (BOE nº 103, de 30.4.1986) Modificado por Real Decreto 1315/1992, 
de 30 de octubre (BOE nº 288, de 1.12.1992), por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo 
(BOE nº 135, de 6.6.2003), por el Real Decreto 419/1993 (BOE núm. 89 de 14.04.1993) y 
por Real Decreto 995/2000. 

• Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales para la 
declaración de vertido y se desarrollandeterminadosaspectos de vertido y liquidación del 
canon de control de vertidosregulados por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de 
reforma del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar I, IV, V, VI y VII de la ley 
29/1985, de 2 de agosto de aguas (BOE núm. 147 de 18/06/2004) y corrección de errores 
(BOE núm. 194 de 12/08/2004). 

• Resolución, de 28 de abril de 1995, sobre la aprobación del plan nacional de saneamiento y 
depuración de aguasresiduales (BOE nº 113 de 12.5.1995). 
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Ambient atmosfèric 

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del AmbienteAtmosférico. (BOE nº 309 de 
26.12.1972). 

• Real Decreto 1613/85, de modificación del RD 833/1975 (BOE 219 de 12/09/85). 
• Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Real 

Decreto 1613/1985, de 1 de agosto. (BOE 289, de 02/12/92). 
• Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, que establece valores de calidad para el dióxido de 

nitrógeno y el plomo (BOE 135 de 6/6/87). 
• Orden de 18 de Octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación 

industrial de la atmósfera (BOE nº 290 de 3.12.1976 y BOE nº 46 de 23.2.1977). 
• Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efectoinvernadero (BOE núm. 208 de 28/08/2004). 
• Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de 

compuestosorgánicosvolátilesdebidas al uso de disolventes en determinadasactividades 
(BOE núm. 33 de 7/2/03) y corrección de errores (BOE núm. 79 de 2/4/03). 

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, 
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono BOE núm. 260 de 30/10/02). 
 

Residus 
• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 

gestión de susresiduos (BOE núm. 49 de 26/02/2005). 
• Ley 10/1998, de 21 de abril, básica de residuos. (BOE núm. 96 de 22/4/98). Modificada por 

la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidasfiscales, administrativas y del orden social. 
• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuostóxicos y peligrosos (BOE núm. 182 de 
30/7/1988). 

• Ley 11/1997 de envases y residuos de envases (BOE nº 99 de 25.4.1997). 
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº 43 de 
19.02.2002) y Corrección de errores de 12.03.2002. 

• Orden de 25 de octubre de 2000, de modificación del RD 45/1996. 
 

Envasos i residus de envasos 
• Ley 11/1997, de envases y residuos de envases (BOE núm. 99 de 25/04/1997). 
• Real Decreto 782/98 que desarrolla la Ley de Envases (BOE núm. 104 de 1/5/1998). 

 
Prevenció riscos laborals 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de RiesgosLaborales (BOE núm. 269 de 
10.11.1995), modificada por Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de MedidasFiscales, 
Administrativas y del Orden Social (BOE de 31.12.1998). 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgoslaborales (BOE núm. 298 de 13/12/03). 

• Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la vida familiar y laboral de las 
personastrabajadoras 

• (BOE núm. 266 de 5.11.1999). 
• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el textorefundido de 

la Ley sobre 
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• Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE núm. 189 de 08.08.2000). 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios dePrevención (BOE núm. 27, de 31.01.1997), modificado por el Real Decreto 
780/1998, de 30 de abril (BOEnúm. 104 de 01.05.1998). 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicionesmínimas en materia de 
señalización deseguridad y salud en el trabajo (BOE núm. 97 de 23.04.1997). 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposicionesmínimas de seguridad y salud en 
los lugaresde trabajo (BOE núm. 97 de 23.04.1997). 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadorescontra los riesgosrelacionados con los agentesquímicosdurante el trabajo (BOE 
núm. 104 de 01.05.2001). 
 

Normativa Urbanística 
• DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 de agosto pel qual se aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme). 
• Ordenança Municipal Reguladora dels Usos i de les Activitats. Refós Normatiu de Febrer de 

2005. 
• NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ de Barcelona. 
• Modificació del P.G.M. a l’àrea del nucli antic del barri de Sant Andreu. Zona de conservació 

l’estructura urbana i edificatòria." 
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1.5. ORDRE DE PRIORITAT ENTRE DOCUMENTS BÀSICS 

Preval la informació continguda als plànols respecte la de la memòria. 

1.6. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Es realitzaran les noves escomeses d’aigua segons la normativa específica indicada al punt 1.4 del 
present projecte. 
 
Aigua Protecció Contra Incendis: 
El ramal que s’instal·larà és de 60 mm. Mercabarna haurà d’instal·lar una arqueta normalitzada 
segons esquema de AGBAR EGT-10-006 per ramal de 60mm, preparada amb vàlvula antiretorn i 
brida de 80mm segons EGT-10-026 i reunions mantingudes amb tècnics de AGBAR.  
Un cop estigui instal·lada l’arqueta de client i pagat el pressupost, Agbar col·locarà la seva arqueta 
pròpia de PCI (amb clau de pas), farà la connexió amb ramal de 60mm fins la arqueta de client 
(Mercabarna) i muntarà una clau de pas en la arqueta. 
Només es disposarà d’1 vàlvula de tall a l’arqueta de client, no hi haurà vàlvules de tall a cada 
connexió a veí. 
L’escomesa es conduirà fins el punt més accessible de la instal·lació interior, entrant per façana 
vertical. 
 
Aigua de xarxa: 
El ramal que s’instal·larà és de 40 mm. Mercabarna haurà de instal·lar una arqueta normalitzada 
segons esquema de AGBAR EGT-10-006 per ramal de 40mm, preparada únicament amb brida de 
40mm segons EGT-10-026 i reunions mantingudes amb tècnics de AGBAR. 
Un cop estigui instal·lada la arqueta de client i pagat el pressupost, Agbar col·locarà la seva arqueta 
pròpia de aigua de xarxa (amb clau de pas), farà la connexió amb ramal de 40mm fins la arqueta de 
client i muntarà una clau de pas en la arqueta. 
Es disposarà d’1 vàlvula de tall a l’arqueta de client, hi les vàlvules de tall a la bateria per cada 
connexió a veí. 
Segons condicions de AGBAR la canonada soterrada entre arqueta client i armari de bateries ha 
d’anar encamisat amb tub corrugat (DN110). Les canonades d’aigua sanitària aèries han d’anar 
cobertes per tal que no rebin radiació directa. La safata portarà tapa.  
L’escomesa de cada client es conduirà cap al nínxol existent, on ara s’hi troba el actual comptador 
d’aigua. 
 
La bateria de comptadors  es dimensionarà per 8 subministraments, tot i que inicialment hi haurà 5 
o 6 sortides actives. L’armari de comptadors complirà amb les característiques indicades a EGT-10-
36. Disposarà de punt de llum IP65, interruptor IP65 i endoll IP65. El desguàs d’aigua del armari es 
farà mitjançant un petit forat passant al carrer. 
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Arquetes: 
Per poder desaiguar les arquetes es farà la base amb grava que dreni o si es fa la base amb 
formigó es faran uns forats passants per drenar. El detall del document EGT-10-006 es troba al 
plànol “04-Detalls”. 
La companyia d’aigua farà arquetes de 200x200 mm per la connexió fins les arquetes de 
Mercabarna.  
L’escomesa d’aigua de xarxa serà de 40 mm. Transcorrerà des de l’arqueta de Mercabarna fins 
l’armari de comptadors. La de contra incendis de 80 mm pujarà fins la coberta pel lateral de l’armari 
de comptadors. Segons la EGT-10-06, les dimensions de les arquetes segons el diàmetre de 
l’escomesa és: 
 

 
  *Detall al plànol “04-Detalls” 

 
S’obrirà una sola rasa per ambdues escomeses per on transcorreran per dos tubs corrugats de 
110mm. 
 

• Detall de la connexió de la derivació de les escomeses generals: aigua sanitària a l’esquerra 
i aigua contra incendis a la dreta. 
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L’armari de comptadors haurà de complir amb les mesures mínimes indicades a la EGT-10-036. El 
detall es troba al plànol “04-Detalls”. Haurà de disposar d’un endoll, interruptor i llum, tots tresIP65. 
La instal·lació elèctrica s’alimentarà des de l’armari elèctric que hi ha a la cantonada del Punt Blau 
(detall grafiat al plànol “03-Distribució d’aigua”) i transcorrerà per la safata per on es conduirà la 
canonada de PCI. 

Per a poder suportar el pes dels tubs, amb la reforma de la coberta es farà una nova estructura que 
suportarà una safata d’escala Schneider (mod. KHZV-200 6m Hdg). Per qüestions estètiques, 
s’instal·larà un nou panell a les façanes que arribarà fins el punt més alt del dent de serra, creant un 
perfil horitzontal (consultar plànols). Aquest panell, es subjectarà també a la nova estructura segons 
es defineix al corresponent projecte executiu de obres i per tant fora de l’abast del present projecte. 
 

 
 
Les canonades es conduiran per la safata d’escala instal·lada sobre l’estructura del panell evitant les 
pèrdues de càrrega que s’originarien en cas de seguir el perfil de la coberta. 
 
La safata està calculada i muntada per a suportar el pes de les canonades però en cap cas s’hi 
podrà pujar o recolzar un operari, ja sigui realitzant el muntatge o tasques de manteniment. 
S’adjunta la fitxa tècnica de la safata al Document Bàsic 5 “Fitxes tècniques dels equips”.  
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1.7. ACORDS AMB LES PROPIETATS 

Per tal d’informar de les futures actuacions i els requeriments d’aquests i conèixer així les 
necessitats de cada propietat, s’ha parlat amb els responsables de tots els locals. Per a Capdevila 
BAM, Otabarna, Punt Blau i D’Bonet s’ha acordat preveure escomesa d’aigua de xarxa de fins a 
4m3/h i un cabal per contra incendi de 24 m3/h, el requerit per RESCIEI per abastir dues BIE 45. 

S’ha informat a FRIME de les futures actuacions via mail i via fax. Él resum es el següent: 

El passat dimarts dia 06-10 vam estar reunits amb el cap d’inspectors Sr. Francisco Jose Villar  
Álvarez es va decidir respecte a la vostres escomeses: 
1- Escomesa aigua de xarxa. Segons el que ens has comentat FRIME te prevista una 

ampliació a curt termini per un cabal de 10m3/h. Aquest cabal no es pot subministrar a 
traves d’una bateria de comptadors com es tenia previst des d’un principi i per tant FRIME 
hauria de demanar una escomesa pròpia  des del carrer longitudinal 10 (com té el veí 
Ortiz) quan requereixi aquest cabal de 10m3/h. Mentre no es requereixi aquest cabal, el 
disseny previst a projecte es un ramal de 1m3/h, com la resta de veïns del Multi1. 
Necessitem que ens confirmin si aquest ramal cal executar-lo tenint en compte que la data 
prevista d’execució es a principis de 2016. 

2- Escomesa PCI. Es farà a traves d’un ramal comunitari per tots els veïns del Multi1 per donar 
cobertura a BIE’s. Cal determinar el punt de connexió amb el responsable de manteniment 
Sr. Robert i seria en algun punt de l’anell actual. En cas de requerir un cabal superior 
(hidrants,ruixadors..) quedarien fora de l’abast de la instal·lació executada per Mercabarna i 
es requeriria escomesa independent. 

Si us plau confirmin que estan d’acord amb aquests dos punts. Restem a la seva disposició per 
qualsevol aclariment o dubte. 

 

FRIME ha informat que es troba en un moment d’expansió i d’ampliació del consum d’aigua fins a 
10 m3/h. Ja que des de la bateria de comptadors no és possible subministrar aquest cabal (el límit 
són 4 m3/h), han decidit que realitzaran una nova escomesa pròpia abans de les actuacions 
descrites al present projecte. L’escomesa per a FRIME es realitzarà només per a la instal·lació 
d’aigua sanitària i, per tant, requeriran d’escomesa d’aigua contra incendis. 
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2. DOCUMENT BÀSIC 2 – PRESSUPOST I AMIDAMENTS 
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PROJECTES

RESUM DE PRESSUPOST Data: 09/02/16 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítulo Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítulo 01.01  COSTOS COMPANYIA SUBMINISTRADORA. 0,00

Capítulo 01.02  OBRA CIVIL 2.379,40

Capítulo 01.03  INSTALACIONS 24.623,76

Capítulo 01.04  VARIS 666,43

Capítulo 01.05  CONTROL DE QUALITAT 451,46

Capítulo 01.06  SEGURETAT I SALUT 2.763,60

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229 30.884,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

30.884,65

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229 30.884,65

30.884,65

euros



PROJECTES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 30.884,65

13 % DESPESES SOBRE 30.884,65................................................................................. 4.015,00

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 30.884,65................................................................ 1.853,08

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 36.752,73

21 % IVA SOBRE 36.752,73............................................................................................... 7.718,07

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 44.470,80

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

quaranta-quatre mil quatre-cents setanta euros amb vuitanta centims



PROJECTES

PRESSUPOST * Data: 09/02/16 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 02 OBRA CIVIL

Título 3 01 ENDERROC

1 020100003 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió. per a elements de xarxa d'aigua y xarxa PCI. Inclou mà d'obra
, materials i mitjans auxiliars . (P - 3)

17,05 17,446 297,45

2 020100004 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió. per a acometida de l' instal-lació electrica dels comptadorsI.
Inclou mà d'obra , materials i mitjans auxiliars . (P - 4)

17,05 0,561 9,57

3 020100002 m3 Transport de runes a centre de reciclatge autoritzat , carregats amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega , amb camió de 4.2
Tn . S'inclouen les taxes d'abocador , la mà d'obra, els materials , els
mitjans auxiliars i el cànon d'abocador  (P - 2)

16,77 19,808 332,18

TOTAL Título 3 01.02.01 639,20

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 02 OBRA CIVIL

Título 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 020200001 m3 Excavació de rasa conjunta de PCI i aigua de xarxa, fins a 1,5 m de
fondària, en terreny compacte amb mitjans mecànics . Inclou la part
proporcional del replanteig , la mà d'obra, els materials i els mitjans
auxiliars necessaris per a la seva completa execució  (P - 5)

7,61 13,708 104,32

2 020100002 m3 Transport de runes a centre de reciclatge autoritzat , carregats amb
mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega , amb camió de 4.2
Tn . S'inclouen les taxes d'abocador , la mà d'obra, els materials , els
mitjans auxiliars i el cànon d'abocador  (P - 2)

16,77 18,396 308,50

TOTAL Título 3 01.02.02 412,82

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 02 OBRA CIVIL

Título 3 03 PAVIMENT

1 020800006 m3 Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó pobre HA-20
fabricat en central i abocament des de camió
.Inclou mà d'obra , materials i mitjans auxiliars . (P - 11)

65,89 1,745 114,98

2 020800003 t Reblert principal de rases per instal·lacions de PCI i Xarxa d' aïgua,
amb sorra 0/5 mm, i compactació al 98% Modificat amb picó vibrant de
guiat manual.Inclou mà d'obra , materials i mitjans auxiliars .
(P - 8)

16,11 4,758 76,65

3 020800005 h Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia
excavació, i compactació al 98% modificat amb picó vibrant de guiat
manual., mitjançant dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega
útil. Inclou mà d'obra , materials i mitjans auxiliars . (P - 10)

2,14 3,000 6,42

4 020800004 m Cinta plastificada de protección,
Inclou mà d'obra , materials i mitjans auxiliars . (P - 9)

0,43 26,000 11,18

5 020800002 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Inclou mà d'obra , materials i mitjans auxiliars . (P - 7)

3,60 17,446 62,81

euros



PROJECTES

PRESSUPOST * Data: 09/02/16 Pàg.: 2

6 020800001 m3          Reposició  de  paviment  de  llambordins de color vermell, per ús                               82,65                         3,489                            288,37                    
de vehicles pesats, Inclou capa d'arena de 4 cm. de espessor final, 
colocació, talls, nivelació, formació de juntes i encuentres, recebat
i compactat, mà d'obra , materials i mitjans auxiliars . (P - 6)

82,65 3,489 288,37

7 020800009 m3 Reblert de paviment de formigó aplicat sobre parament horitzontal y
vertical de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, i càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.Inclou mà d'obra , materials i
mitjans auxiliars . (P - 12)

82,65 0,561 46,37

TOTAL Título 3 01.02.03 606,78

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 02 OBRA CIVIL

Título 3 04 FAÇANA

1 1Y31Z62P u Formació de pas d'instal·lació a revestiment de façana de perfil grecat
de planxa d'acer galvanitzat amb greques. Inclou tall de revestiment de
façana de perfil grecat amb, formació de de passamurs amb tub de
PVC de 200 mm, com a màxim i Segellat de junt existent entre
passamur i revestiment existent amb massilla de silicona neutra .
Inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris.
Inclou disposició i posterior enretirada de bastides i apuntalaments
necessaris per a la correcta estabilitat de l'element durants els treballs
de tall.  (P - 40)

60,05 12,000 720,60

TOTAL Título 3 01.02.04 720,60

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 03 INSTALACIONS

Título 3 01 AÏGUA DE PCI

Titol 4 00 Costos de traçats comuns

1 010301CP01 ml Canonada d' acer PCI. Diámetre interior 80 mm. Diámetre exterior
88,9 mm.
Pintat en tunel de 5 etapes (desgreixatge , esbandida , fosfatat ,
esbandida i passivat aigua desmineralitzada). Espesor: 60-80 micras

Inclou part proporcional de accessoris pel seu correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió. (P - 1)

1,00 169,000 169,00

2 0301200CP PA Posada en servei de tota l' instalació inclòs:
- Prova de pressió
- Elaboració de la corresponent documentació per a la legalizació i
tramitació con companyia.
(P - 14)

500,00 1,000 500,00

3 0303CP02 ud Safata d'escala reforçada SCHNEIDER ELECTRIC model KHZV-200
6m Hdg. Amb elevada protecció anticorrosiva en trams de 6m.
Totalment instal·lada provada i funcionant.

(P - 34)

256,82 25,300 6.497,55

4 03030001 ud Joc de cargols per fixació de la safata model M12 Hdg. Totalment
instal·lat provat i funcionant. (P - 32)

2,83 22,000 62,26

euros



PROJECTES

PRESSUPOST * Data: 09/02/16 Pàg.: 3

5 03030003 ud Brides de fixació 43 Hdg. Totalment instal·lat provat i funcionant.
(P - 33)

0,97 360,000 349,20

TOTAL Titol 4 01.03.01.00 7.578,01

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 03 INSTALACIONS

Título 3 01 AÏGUA DE PCI

Titol 4 01 Derivació CBAM

1 0301DI01 U Canonada d' acer per a Derivació contra incendi. Diámetre int. 80 mm.
Diámetre ext. 88,9 mm
Pintat en tunel de 5 etapes (desgreixatge , esbandida , fosfatat ,
esbandida i passivat aigua desmineralitzada). Espesor: 60-80 micras

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu
correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió. (P - 13)

20,10 6,500 130,65

TOTAL Titol 4 01.03.01.01 130,65

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 03 INSTALACIONS

Título 3 01 AÏGUA DE PCI

Titol 4 02 Derivació OTABARNA

1 0301DI01 U Canonada d' acer per a Derivació contra incendi. Diámetre int. 80 mm.
Diámetre ext. 88,9 mm
Pintat en tunel de 5 etapes (desgreixatge , esbandida , fosfatat ,
esbandida i passivat aigua desmineralitzada). Espesor: 60-80 micras

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu
correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió. (P - 13)

20,10 26,000 522,60

TOTAL Titol 4 01.03.01.02 522,60

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 03 INSTALACIONS

Título 3 01 AÏGUA DE PCI

Titol 4 03 Derivació PUNT BLAU

1 0301DI01 U Canonada d' acer per a Derivació contra incendi. Diámetre int. 80 mm.
Diámetre ext. 88,9 mm
Pintat en tunel de 5 etapes (desgreixatge , esbandida , fosfatat ,
esbandida i passivat aigua desmineralitzada). Espesor: 60-80 micras

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu
correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió. (P - 13)

20,10 26,000 522,60

euros



PROJECTES

PRESSUPOST * Data: 09/02/16 Pàg.: 4

TOTAL Titol 4 01.03.01.03 522,60

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 03 INSTALACIONS

Título 3 01 AÏGUA DE PCI

Titol 4 04 Derivació CATAMAR

1 0301DI01 U Canonada d' acer per a Derivació contra incendi. Diámetre int. 80 mm.
Diámetre ext. 88,9 mm
Pintat en tunel de 5 etapes (desgreixatge , esbandida , fosfatat ,
esbandida i passivat aigua desmineralitzada). Espesor: 60-80 micras

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu
correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió. (P - 13)

20,10 19,500 391,95

TOTAL Titol 4 01.03.01.04 391,95

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 03 INSTALACIONS

Título 3 01 AÏGUA DE PCI

Titol 4 05 Derivació DBONET

1 0301DI01 U Canonada d' acer per a Derivació contra incendi. Diámetre int. 80 mm.
Diámetre ext. 88,9 mm
Pintat en tunel de 5 etapes (desgreixatge , esbandida , fosfatat ,
esbandida i passivat aigua desmineralitzada). Espesor: 60-80 micras

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu
correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió. (P - 13)

20,10 6,500 130,65

TOTAL Titol 4 01.03.01.05 130,65

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 03 INSTALACIONS

Título 3 01 AÏGUA DE PCI

Titol 4 06 Derivació FRIME

1 0301DI01 U Canonada d' acer per a Derivació contra incendi. Diámetre int. 80 mm.
Diámetre ext. 88,9 mm
Pintat en tunel de 5 etapes (desgreixatge , esbandida , fosfatat ,
esbandida i passivat aigua desmineralitzada). Espesor: 60-80 micras

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu
correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió. (P - 13)

20,10 32,500 653,25

TOTAL Titol 4 01.03.01.06 653,25

euros



PROJECTES

PRESSUPOST * Data: 09/02/16 Pàg.: 5

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 03 INSTALACIONS

Título 3 02 AÏGUA SANITÀRIA DE XARXA

Titol 4 00 Costos de traçats comuns

1 0303CP02 ud Safata d'escala reforçada SCHNEIDER ELECTRIC model KHZV-200
6m Hdg. Amb elevada protecció anticorrosiva en trams de 6m.
Totalment instal·lada provada i funcionant.

(P - 34)

256,82 25,300 6.497,55

2 03030001 ud Joc de cargols per fixació de la safata model M12 Hdg. Totalment
instal·lat provat i funcionant. (P - 32)

2,83 22,000 62,26

3 03030003 ud Brides de fixació 43 Hdg. Totalment instal·lat provat i funcionant.
(P - 33)

0,97 360,000 349,20

4 03020001 u Bateria Inox 10-2-2 1/2´´ Estandar
Bateria de comptadors per a aigua diàmetre màxim de dos tubs
horitzontals tipus E
Tots els tubs que la formen tenen el mateix diametre
Disposada sempre en circuit tancat i amb un maxim de dos tubs
horitzontal
(P - 15)

92,88 1,000 92,88

5 03020002 u Armario 2000mm x 1100mm x 650mm amb les següents
caracteristiques
Xapa acer galvanitzat de 2mms .
Pany cia. Aigües de Barcelona
Marc de perfil R - 5851
Ventilació (P - 16)

298,00 1,000 298,00

6 03020004 u Quadre classificació de 8 a 21 comptadors (P - 18) 6,30 1,000 6,30

7 03020005 u
Flexo extra bateria POLIP 500-1 M - H (P - 19)

7,34 7,000 51,38

8 03020006 u Vàlvula Entrada REF 102 BG DN25 ( Agbar ) sense maniguet (P - 20) 11,48 7,000 80,36

9 03020007 u
Vàlvula Entrada REF201 BG DN25 ( Agbar ) sense maniguet (P - 21)

10,65 7,000 74,55

10 03020008 u
Maniguet DN25 3 / 4- 3/4 (P - 22)

1,04 14,000 14,56

11 03020003 u
Suport bateria ( ajustable ) 2 1/2 (P - 17)

8,88 2,000 17,76

12 03020009 u
Vàlvula de retenció doble disc DN65 (P - 23)

24,73 1,000 24,73

13 03020010 u
Cargol 12x130 ( Ret plana 2 , 2 1/2 o marip 2 , 2 1/2 ) BPPR (P - 24)

0,84 4,000 3,36

14 03020011 u
Junta valv . RTE 2 1/2 DIN 2 1/2 BANA 2 1/2 (P - 25)

2,16 1,000 2,16

15 03020012 u Platina ciega (completa) (P - 26) 2,64 3,000 7,92

16 03020013 u
Tub polietilè barra AD ( PE 100 ) 16 atm 63mm ( 6mts ) (P - 27)

3,43 1,000 3,43

17 03020014 u ELS 120-P EL SOLD CORBA 90 63MMX 63MM (electrosoldable) (P -
28)

7,36 1,000 7,36

18 03020015 u ELS 123-P EL SOLD CORBA45º 63mm x 63mm (eletrosoldable) (P -
29)

7,36 1,000 7,36

19 03020016 u ELS 100-P EL SOLD MANEGUET 63mm x 63mm (electrosoldable) (P
- 30)

2,71 1,000 2,71

20 0301200CP PA Posada en servei de tota l' instalació inclòs:
- Prova de pressió
- Elaboració de la corresponent documentació per a la legalizació i
tramitació con companyia.
(P - 14)

500,00 1,000 500,00

euros



PROJECTES

PRESSUPOST * Data: 09/02/16 Pàg.: 6

TOTAL Titol 4 01.03.02.00 8.103,83

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 03 INSTALACIONS

Título 3 02 AÏGUA SANITÀRIA DE XARXA

Titol 4 01 Derivació CBAM

1 0302DI01 ml Tub multicapa PEX-Al-PE per acometida de xarxa d' aïgua DN 25
(interior)

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu
correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió. (P - 31)

9,94 6,500 64,61

TOTAL Titol 4 01.03.02.01 64,61

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 03 INSTALACIONS

Título 3 02 AÏGUA SANITÀRIA DE XARXA

Titol 4 02 Derivació OTABARNA

1 0302DI01 ml Tub multicapa PEX-Al-PE per acometida de xarxa d' aïgua DN 25
(interior)

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu
correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió. (P - 31)

9,94 58,500 581,49

TOTAL Titol 4 01.03.02.02 581,49

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 03 INSTALACIONS

Título 3 02 AÏGUA SANITÀRIA DE XARXA

Titol 4 03 Derivació PUNT BLAU

1 0302DI01 ml Tub multicapa PEX-Al-PE per acometida de xarxa d' aïgua DN 25
(interior)

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu
correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió. (P - 31)

9,94 84,500 839,93

TOTAL Titol 4 01.03.02.03 839,93

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 03 INSTALACIONS

Título 3 02 AÏGUA SANITÀRIA DE XARXA

Titol 4 04 Derivació CATAMAR

euros



PROJECTES

PRESSUPOST * Data: 09/02/16 Pàg.: 7

1 0302DI01 ml Tub multicapa PEX-Al-PE per acometida de xarxa d' aïgua DN 25
(interior)

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu
correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió. (P - 31)

9,94 143,000 1.421,42

TOTAL Titol 4 01.03.02.04 1.421,42

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 03 INSTALACIONS

Título 3 02 AÏGUA SANITÀRIA DE XARXA

Titol 4 05 Derivació DBONET

1 0302DI01 ml Tub multicapa PEX-Al-PE per acometida de xarxa d' aïgua DN 25
(interior)

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu
correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió. (P - 31)

9,94 175,500 1.744,47

TOTAL Titol 4 01.03.02.05 1.744,47

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 03 INSTALACIONS

Título 3 02 AÏGUA SANITÀRIA DE XARXA

Titol 4 06 Derivació FRIME

1 0302DI01 ml Tub multicapa PEX-Al-PE per acometida de xarxa d' aïgua DN 25
(interior)

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu
correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió. (P - 31)

9,94 195,000 1.938,30

TOTAL Titol 4 01.03.02.06 1.938,30

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 04 VARIS

Título 3 01 INSTAL-LACIÓ ELECTRICA

1 0401CP03 u
Interruptor bipolar monobloc estanc per instal·lació en superfície ( IP
55 ) , color gris. (P - 35)

13,77 1,000 13,77

2 0401CP04 u Presa de corrent SCHUKO 2P + T ( IP 65 - IK 07) (P - 36) 26,65 1,000 26,65

3 0401CP05 u Lluminària per a instal·lar en la superfície del sostre o de la paret, de
236 mm de diàmetre i 231 mm d'alçada, per 1 làmpada incandescent A
60 de 60 W, amb cos de lluminària d'alumini injectat , alumini i acer
inoxidable , color blanc , vidre òpal amb rosca , portalàmpades E 27 ,

122,81 1,000 122,81

euros



PROJECTES

PRESSUPOST * Data: 09/02/16 Pàg.: 8

classe de protecció I , grau de protecció IP 65 , aïllament classe F. (P -
37)

4 0401CP06 m Tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, de color gris,
de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra
de fàbrica (sòls, parets i sostres). Resistència a la compressió 750 N,
resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C,
amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324, propietats
elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22 (P - 38)

1,51 85,000 128,35

5 0401CP07 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a
base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto
reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su
tensión asignada de 450/750 V. (P - 39)

4,41 85,000 374,85

TOTAL Título 3 01.04.01 666,43

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 05 CONTROL DE QUALITAT

1 J060CP01 u Programa de control de qualitat que consisteix  en els següents assaig:
-Control estadístit del formigó y armadures segons la norma EHE
Proves de càrrega y determinació de los valores del CBR:
-Control de la conductivitat térmica dels aïllaments.
-Control dels blocs de formigó.
-Control de les totxanes.
-Control dels paviments de formigó. (P - 41)

451,46 1,000 451,46

TOTAL Capítulo 01.05 451,46

Obra 01 Pressupost projecte distribució aigua Multi I 0229

Capítulo 06 SEGURETAT I SALUT

1 SEGSALCP01 u Instalacions provisionals d'obra segons  ESS. (P - 42) 169,49 1,000 169,49

2 SEGSALCP02 u Señalizacions segons ESS. (P - 43) 746,95 1,000 746,95

3 SEGSALCP03 u Proteccions personals según ESS. (P - 44) 1.001,04 1,000 1.001,04

4 SEGSALCP04 u Proteccions colectives segons ESS. (P - 45) 406,50 1,000 406,50

5 SEGSALCP06 u Ma d' obra de Seguridat segons  ESS. (P - 46) 439,62 1,000 439,62

TOTAL Capítulo 01.06 2.763,60

(*) Branques incompletes

euros



PROJECTES

AMIDAMENTS Data: 09/02/16 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 02  OBRA CIVIL
Título 3 01  ENDERROC

1 020100003 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió. per a elements de xarxa d'aigua y xarxa PCI. Inclou mà d'obra ,
materials i mitjans auxiliars .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment formigó exterior (inclos
arquetes)

13,000 1,220 1,100 17,446 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,446

2 020100004 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió. per a acometida de l' instal-lació electrica dels comptadorsI. Inclou mà
d'obra , materials i mitjans auxiliars .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repicat del paviment de formigó
urbanització

12,000 0,150 0,200 1,100 0,396 C#*D#*E#*F#

2 Repicat del paviment de formigó en
moll de càrrega

5,000 0,150 0,200 1,100 0,165 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,561

3 020100002 m3 Transport de runes a centre de reciclatge autoritzat , carregats amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega , amb camió de 4.2 Tn . S'inclouen les taxes d'abocador , la mà d'obra, els materials , els mitjans
auxiliars i el cànon d'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Transport paviment formigó 18,007 1,100 19,808 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,808

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 02  OBRA CIVIL
Título 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 020200001 m3 Excavació de rasa conjunta de PCI i aigua de xarxa, fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte amb mitjans
mecànics . Inclou la part proporcional del replanteig , la mà d'obra, els materials i els mitjans auxiliars necessaris
per a la seva completa execució

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació rasa 13,000 1,220 0,700 1,100 12,212 C#*D#*E#*F#

2 Excavació arqueta PCI 0,800 0,800 1,000 2,000 1,280 C#*D#*E#*F#

3 Excavació arqueta aigua xarxa 0,600 0,600 0,600 1,000 0,216 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,708

2 020100002 m3 Transport de runes a centre de reciclatge autoritzat , carregats amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega , amb camió de 4.2 Tn . S'inclouen les taxes d'abocador , la mà d'obra, els materials , els mitjans
auxiliars i el cànon d'abocador

Euro



PROJECTES

AMIDAMENTS Data: 09/02/16 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terres provinents excavació rases i
arquetes urbanització

13,708 1,220 1,100 18,396 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,396

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 02  OBRA CIVIL
Título 3 03  PAVIMENT

1 020800006 m3 Reblert principal de rases per instal·lacions, amb formigó pobre HA-20 fabricat en central i abocament des de
camió
.Inclou mà d'obra , materials i mitjans auxiliars .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 formigó no estructural 13,000 1,220 0,100 1,100 1,745 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,745

2 020800003 t Reblert principal de rases per instal·lacions de PCI i Xarxa d' aïgua, amb sorra 0/5 mm, i compactació al 98%
Modificat amb picó vibrant de guiat manual.Inclou mà d'obra , materials i mitjans auxiliars .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sorra de riu 4,758 4,758 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,758

3 020800005 h Reblert principal de rases per instal·lacions, amb terra de la pròpia excavació, i compactació al 98% modificat
amb picó vibrant de guiat manual., mitjançant dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. Inclou mà
d'obra , materials i mitjans auxiliars .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Reblert principal de rases per
instal·lacions, amb terra de

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 020800004 m Cinta plastificada de protección,
Inclou mà d'obra , materials i mitjans auxiliars .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cinta plastificada. 13,000 2,000 26,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

5 020800002 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Inclou mà d'obra , materials i mitjans auxiliars .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Malla electrosoldada ME 20x20 13,000 1,220 1,100 17,446 C#*D#*E#*F#

Euro



PROJECTES

AMIDAMENTS Data: 09/02/16 Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 17,446

6 020800001 m3 Paviment continu de formigó imprès, de 20 cm d'espessor, para ús per als vehicles pesats, realitzat amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb camió, estès i vibrat manual, i malla electrosoldada ME
15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; acabat imprès en relleu i tractat superficialment amb morter
decoratiu de rodolament per a paviment de formigó color gris, rendiment 4,5 kg/m²; desemmotllant en pols color
blanc i capa de segellat final amb resina impermeabilitzant d'acabat. Inclou mà d'obra , materials i mitjans
auxiliars .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment continu de formigó 13,000 1,220 0,200 1,100 3,489 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,489

7 020800009 m3 Reblert de paviment de formigó aplicat sobre parament horitzontal y vertical de fins a 3 m d'altura, amb mitjans
manuals, i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.Inclou mà d'obra , materials i mitjans auxiliars .

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Paviment de formigó urbanització per
instal-lació electrica

12,000 0,150 0,200 1,100 0,396 C#*D#*E#*F#

2 Paviment de formigó moll de càrrega
per instal-lació electri

5,000 0,150 0,200 1,100 0,165 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,561

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 02  OBRA CIVIL
Título 3 04  FAÇANA

1 1Y31Z62P u Formació de pas d'instal·lació a revestiment de façana de perfil grecat de planxa d'acer galvanitzat amb greques.
Inclou tall de revestiment de façana de perfil grecat amb, formació de de passamurs amb tub de PVC de 200
mm, com a màxim i Segellat de junt existent entre passamur i revestiment existent amb massilla de silicona
neutra . Inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou disposició i posterior
enretirada de bastides i apuntalaments necessaris per a la correcta estabilitat de l'element durants els treballs de
tall.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cbam 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 Otabarna 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Punt blau 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

4 Catamar 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

5 Dbonet 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

6 CCN-Frime 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 03  INSTALACIONS
Título 3 01  AÏGUA DE PCI
Titol 4 00  COSTOS DE TRAÇATS COMUNS
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PROJECTES

AMIDAMENTS Data: 09/02/16 Pàg.: 4

1 010301CP01 ml Canonada d' acer PCI. Diámetre interior 80 mm. Diámetre exterior 88,9 mm.
Pintat en tunel de 5 etapes (desgreixatge , esbandida , fosfatat , esbandida i passivat aigua desmineralitzada).
Espesor: 60-80 micras

Inclou part proporcional de accessoris pel seu correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 130,000 1,300 169,000 C#*D#*E#*F#

2 Se añade un 30% para cubrir los
accesorios y soportes

TOTAL AMIDAMENT 169,000

2 0301200CP PA Posada en servei de tota l' instalació inclòs:
- Prova de pressió
- Elaboració de la corresponent documentació per a la legalizació i tramitació con companyia.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 0303CP02 ud Safata d'escala reforçada SCHNEIDER ELECTRIC model KHZV-200 6m Hdg. Amb elevada protecció
anticorrosiva  en trams de 6m. Totalment instal·lada provada i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats de 6m en longitud total 23,000 1,100 25,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,300

4 03030001 ud Joc de cargols per fixació de la safata model M12 Hdg. Totalment instal·lat provat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nombre de cargols fixació 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 03030003 ud Brides de fixació 43 Hdg. Totalment instal·lat provat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 03  INSTALACIONS
Título 3 01  AÏGUA DE PCI
Titol 4 01  DERIVACIÓ CBAM

1 0301DI01 U Canonada d' acer per a Derivació contra incendi. Diámetre int. 80 mm. Diámetre ext. 88,9 mm
Pintat en tunel de 5 etapes (desgreixatge , esbandida , fosfatat , esbandida i passivat aigua desmineralitzada).
Espesor: 60-80 micras

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió.
Euro



PROJECTES

AMIDAMENTS Data: 09/02/16 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubería acero lacado DN80 con
uniones sin soldadura

5,000 1,300 6,500 C#*D#*E#*F#

2 Se añade un 30% para cubrir los
accesorios

TOTAL AMIDAMENT 6,500

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 03  INSTALACIONS
Título 3 01  AÏGUA DE PCI
Titol 4 02  DERIVACIÓ OTABARNA

1 0301DI01 U Canonada d' acer per a Derivació contra incendi. Diámetre int. 80 mm. Diámetre ext. 88,9 mm
Pintat en tunel de 5 etapes (desgreixatge , esbandida , fosfatat , esbandida i passivat aigua desmineralitzada).
Espesor: 60-80 micras

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubería acero lacado DN80 con
uniones sin soldadura

20,000 1,300 26,000 C#*D#*E#*F#

2 Se añade un 30% para cubrir los
accesorios

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 03  INSTALACIONS
Título 3 01  AÏGUA DE PCI
Titol 4 03  DERIVACIÓ PUNT BLAU

1 0301DI01 U Canonada d' acer per a Derivació contra incendi. Diámetre int. 80 mm. Diámetre ext. 88,9 mm
Pintat en tunel de 5 etapes (desgreixatge , esbandida , fosfatat , esbandida i passivat aigua desmineralitzada).
Espesor: 60-80 micras

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubería acero lacado DN80 con
uniones sin soldadura

20,000 1,300 26,000 C#*D#*E#*F#

2 Se añade un 30% para cubrir los
accesorios

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229

Euro



PROJECTES

AMIDAMENTS Data: 09/02/16 Pàg.: 6

Capítulo 03  INSTALACIONS
Título 3 01  AÏGUA DE PCI
Titol 4 04  DERIVACIÓ CATAMAR

1 0301DI01 U Canonada d' acer per a Derivació contra incendi. Diámetre int. 80 mm. Diámetre ext. 88,9 mm
Pintat en tunel de 5 etapes (desgreixatge , esbandida , fosfatat , esbandida i passivat aigua desmineralitzada).
Espesor: 60-80 micras

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubería acero lacado DN80 con
uniones sin soldadura

15,000 1,300 19,500 C#*D#*E#*F#

2 Se añade un 30% para cubrir los
accesorios

TOTAL AMIDAMENT 19,500

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 03  INSTALACIONS
Título 3 01  AÏGUA DE PCI
Titol 4 05  DERIVACIÓ DBONET

1 0301DI01 U Canonada d' acer per a Derivació contra incendi. Diámetre int. 80 mm. Diámetre ext. 88,9 mm
Pintat en tunel de 5 etapes (desgreixatge , esbandida , fosfatat , esbandida i passivat aigua desmineralitzada).
Espesor: 60-80 micras

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubería acero lacado DN80 con
uniones sin soldadura

5,000 1,300 6,500 C#*D#*E#*F#

2 Se añade un 30% para cubrir los
accesorios

TOTAL AMIDAMENT 6,500

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 03  INSTALACIONS
Título 3 01  AÏGUA DE PCI
Titol 4 06  DERIVACIÓ FRIME

1 0301DI01 U Canonada d' acer per a Derivació contra incendi. Diámetre int. 80 mm. Diámetre ext. 88,9 mm
Pintat en tunel de 5 etapes (desgreixatge , esbandida , fosfatat , esbandida i passivat aigua desmineralitzada).
Espesor: 60-80 micras

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió.
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AMIDAMENTS Data: 09/02/16 Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubería acero lacado DN80 con
uniones sin soldadura

25,000 1,300 32,500 C#*D#*E#*F#

2 Se añade un 30% para cubrir los
accesorios

TOTAL AMIDAMENT 32,500

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 03  INSTALACIONS
Título 3 02  AÏGUA SANITÀRIA DE XARXA
Titol 4 00  COSTOS DE TRAÇATS COMUNS

1 0303CP02 ud Safata d'escala reforçada SCHNEIDER ELECTRIC model KHZV-200 6m Hdg. Amb elevada protecció
anticorrosiva  en trams de 6m. Totalment instal·lada provada i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats de 6m en longitud total 23,000 1,100 25,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,300

2 03030001 ud Joc de cargols per fixació de la safata model M12 Hdg. Totalment instal·lat provat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Nombre de cargols fixació 22,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3 03030003 ud Brides de fixació 43 Hdg. Totalment instal·lat provat i funcionant.

AMIDAMENT DIRECTE 360,000

4 03020001 u Bateria Inox 10-2-2 1/2´´ Estandar
Bateria de comptadors per a aigua diàmetre màxim de dos tubs horitzontals tipus E
Tots els tubs que la formen tenen el mateix diametre
Disposada sempre en circuit tancat i amb un maxim de dos tubs horitzontal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 03020002 u Armario 2000mm x 1100mm x 650mm amb les següents caracteristiques
Xapa acer galvanitzat de 2mms .
Pany cia. Aigües de Barcelona
Marc de perfil R - 5851
Ventilació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 03020004 u Quadre classificació de 8 a 21 comptadors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro



PROJECTES

AMIDAMENTS Data: 09/02/16 Pàg.: 8

7 03020005 u
Flexo extra bateria POLIP 500-1 M - H

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

8 03020006 u Vàlvula Entrada REF 102 BG DN25 ( Agbar ) sense maniguet

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

9 03020007 u
Vàlvula Entrada REF201 BG DN25 ( Agbar ) sense maniguet

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

10 03020008 u
Maniguet DN25 3 / 4- 3/4

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

11 03020003 u
Suport bateria ( ajustable ) 2 1/2

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 03020009 u
Vàlvula de retenció doble disc DN65

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 03020010 u
Cargol 12x130 ( Ret plana 2 , 2 1/2 o marip 2 , 2 1/2 ) BPPR

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 03020011 u
Junta valv . RTE 2 1/2 DIN 2 1/2 BANA 2 1/2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 03020012 u Platina ciega (completa)

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

16 03020013 u
Tub polietilè barra AD ( PE 100 ) 16 atm 63mm ( 6mts )

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 03020014 u ELS 120-P EL SOLD CORBA 90 63MMX 63MM (electrosoldable)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 03020015 u ELS 123-P EL SOLD CORBA45º 63mm x 63mm (eletrosoldable)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 03020016 u ELS 100-P EL SOLD MANEGUET 63mm x 63mm (electrosoldable)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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AMIDAMENTS Data: 09/02/16 Pàg.: 9

20 0301200CP PA Posada en servei de tota l' instalació inclòs:
- Prova de pressió
- Elaboració de la corresponent documentació per a la legalizació i tramitació con companyia.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 03  INSTALACIONS
Título 3 02  AÏGUA SANITÀRIA DE XARXA
Titol 4 01  DERIVACIÓ CBAM

1 0302DI01 ml Tub multicapa PEX-Al-PE per acometida de xarxa d' aïgua DN 25 (interior)

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubo multicapa PEX-Al-PE para
acometida de agua de red DN 25

5,000 1,300 6,500 C#*D#*E#*F#

2 Se añade un 30% para cubrir los
accesorios

TOTAL AMIDAMENT 6,500

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 03  INSTALACIONS
Título 3 02  AÏGUA SANITÀRIA DE XARXA
Titol 4 02  DERIVACIÓ OTABARNA

1 0302DI01 ml Tub multicapa PEX-Al-PE per acometida de xarxa d' aïgua DN 25 (interior)

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubo multicapa PEX-Al-PE para
acometida de agua de red DN 25

45,000 1,300 58,500 C#*D#*E#*F#

2 Se añade un 30% para cubrir los
accesorios

TOTAL AMIDAMENT 58,500

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 03  INSTALACIONS
Título 3 02  AÏGUA SANITÀRIA DE XARXA
Titol 4 03  DERIVACIÓ PUNT BLAU

1 0302DI01 ml Tub multicapa PEX-Al-PE per acometida de xarxa d' aïgua DN 25 (interior)

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu correcte muntatge.
Euro



PROJECTES

AMIDAMENTS Data: 09/02/16 Pàg.: 10

Totalment instal·lada i amb prova de pressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubo multicapa PEX-Al-PE para
acometida de agua de red DN 25

65,000 1,300 84,500 C#*D#*E#*F#

2 Se añade un 30% para cubrir los
accesorios

TOTAL AMIDAMENT 84,500

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 03  INSTALACIONS
Título 3 02  AÏGUA SANITÀRIA DE XARXA
Titol 4 04  DERIVACIÓ CATAMAR

1 0302DI01 ml Tub multicapa PEX-Al-PE per acometida de xarxa d' aïgua DN 25 (interior)

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubo multicapa PEX-Al-PE para
acometida de agua de red DN 25

110,000 1,300 143,000 C#*D#*E#*F#

2 Se añade un 30% para cubrir los
accesorios

TOTAL AMIDAMENT 143,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 03  INSTALACIONS
Título 3 02  AÏGUA SANITÀRIA DE XARXA
Titol 4 05  DERIVACIÓ DBONET

1 0302DI01 ml Tub multicapa PEX-Al-PE per acometida de xarxa d' aïgua DN 25 (interior)

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubo multicapa PEX-Al-PE para
acometida de agua de red DN 25

135,000 1,300 175,500 C#*D#*E#*F#

2 Se añade un 30% para cubrir los
accesorios

TOTAL AMIDAMENT 175,500

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 03  INSTALACIONS

Euro



PROJECTES

AMIDAMENTS Data: 09/02/16 Pàg.: 11

Título 3 02  AÏGUA SANITÀRIA DE XARXA
Titol 4 06  DERIVACIÓ FRIME

1 0302DI01 ml Tub multicapa PEX-Al-PE per acometida de xarxa d' aïgua DN 25 (interior)

Inclou part proporcional de accessoris, suports i fixacions pel seu correcte muntatge.

Totalment instal·lada i amb prova de pressió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tubo multicapa PEX-Al-PE para
acometida de agua de red DN 25

150,000 1,300 195,000 C#*D#*E#*F#

2 Se añade un 30% para cubrir los
accesorios

TOTAL AMIDAMENT 195,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 04  VARIS
Título 3 01  INSTAL-LACIÓ ELECTRICA

1 0401CP03 u
Interruptor bipolar monobloc estanc per instal·lació en superfície ( IP 55 ) , color gris.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 0401CP04 u Presa de corrent SCHUKO 2P + T ( IP 65 - IK 07)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 0401CP05 u Lluminària per a instal·lar en la superfície del sostre o de la paret, de 236 mm de diàmetre i 231 mm d'alçada,
per 1 làmpada incandescent A 60 de 60 W, amb cos de lluminària d'alumini injectat , alumini i acer inoxidable ,
color blanc , vidre òpal amb rosca , portalàmpades E 27 , classe de protecció I , grau de protecció IP 65 ,
aïllament classe F.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 0401CP06 m Tub corbable de PVC, transversalment elàstic, corrugat, de color gris, de 16 mm de diàmetre nominal, per a
canalització encastada en obra de fàbrica (sòls, parets i sostres). Resistència a la compressió 750 N, resistència
a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP 547 segons UNE 20324,
propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub d' acometida instal-lació electrica
dels comptadors

3 Armari al moll 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Moll a Safata 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Recorregut Safata 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

6 Safata al comptador 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

5 0401CP07 m Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento
de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base
de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Euro



PROJECTES

AMIDAMENTS Data: 09/02/16 Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tub d' acometida instal-lació electrica
dels comptadors

2 C#*D#*E#*F#

3 Armari al moll 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

4 Moll a Safata 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

5 Recorregut Safata 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

6 Safata al comptador 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 05  CONTROL DE QUALITAT

1 J060CP01 u Programa de control de qualitat que consisteix  en els següents assaig:
-Control estadístit del formigó y armadures segons la norma EHE
Proves de càrrega y determinació de los valores del CBR:
-Control de la conductivitat térmica dels aïllaments.
-Control dels blocs de formigó.
-Control de les totxanes.
-Control dels paviments de formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PROJECTE DISTRIBUCIÓ AIGUA MULTI I 0229
Capítulo 06  SEGURETAT I SALUT

1 SEGSALCP01 u Instalacions provisionals d'obra segons  ESS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 SEGSALCP02 u Señalizacions segons ESS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 SEGSALCP03 u Proteccions personals según ESS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 SEGSALCP04 u Proteccions colectives segons ESS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 SEGSALCP06 u Ma d' obra de Seguridat segons  ESS.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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3. DOCUMENT BÀSIC 3 – PLÀNOLS 

 
LLISTAT DE PLÀNOLS: 

 
o 01. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
o 02. DISTRIBUCIÓ 
o 03. DISTRIBUCIÓ D’AIGUA 
o 04. DETALLS 
o 05. ESTRUCTURA 
o 06. SEGURETAT I SALUT 
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4. DOCUMENT BÀSIC 4 – PLEC DE CONDICIONS 

 
 
1.- OBJECTE 
 
En aquest document s'especifica les condicions generals que han de complir-se en la contractació 
de subministrament de maquinària i instal·lació de la mateixa i forma part del contracte que per a 
cada màquina es ferma per l'entitat Promotora i l'Empresa encarregada de Subministraments i 
instal·lar la maquinària. 
 
2.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DELS TREBALLS  
 
El present projecte, objecte d'aquest Contracte, es realitzarà sota la direcció Facultativa dels 
Directors Autors del Projecte, podent-se designar aquells tècnics que es crea convenient, per a la 
col·laboració amb la Direcció facultativa en l'exacta realització de l'Obra. 
La contracta queda obligada a mantenir a peu d'instal·lació durant la total execució de la mateixa, un 
cap responsable i coneixedor de quants treballs i muntatges es portin a aquest efecte, estant obligat 
a conèixer i complir les normes legals per a la seva bona execució, i al fet que el personal als seus 
ordres  conegui i compleixi la part que els afecta. 
 
3.- LEGISLACIÓ SOCIAL I SEGURETAT AL TREBALL  
 
L'empresa està obligada complir el Codi de Treball de la Llei del 21 de Novembre de 1931, així com 
als Convenis Col·lectius de treball que l'afecten legalment: igualment  es trobarà al corrent de les 
seves obligacions, tant de tipus administratiu com a econòmic, en tots els contractes 
d'Assegurances Obligatòries i d'Accidents i de tots els que en el curs de la instal·lació pot dictar-se. 
L'empresa instal·lada ha de preveure la seguretat dels seus obrers i prendre les disposicions 
necessàries per guardar-los d'accidents de qualsevol naturalesa, als quals podran quedar exposats 
durant el curs de la contracta. 
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CAPÍTOL II.- CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS I LA SEVA MÀ D'OBRA  
 
1.- CONDICIONS GENERALS 
 
1.1.- Ofertes  
Les ofertes que no contenen un termini d'acceptació s'entenen sense compromís. 

- Que el proveïdor disposa de l'experiència necessària. 
- Que el valor de l'oferta inclou tot el necessari perquè la instal·lació funcioni. 
- Que el proveïdor ha revisat el projecte i ha inclòs en l'oferta les partides i mesuraments 
necessaris per al funcionament. 

 
1.2.- Conclusió del Contracte  
El contracte es considerarà conclòs quan el proveïdor, en rebre una comanda, confirmi la seva 
Acceptació per escrit. 
 
1.3.- Extensió del subministrament  
L'extensió i execució del subministrament estan circumscrites en la confirmació de comanda. Tot 
material, treball o servei no inclòs en ella serà facturat separadament. 
 
1.4.- Documentació Tècnica  
a).- Els gravats, dibuixos, descripcions impreses, etc. es presenten a títol d'informació i sense 

compromís reservant-se el proveïdor el dret d'efectuar les modificacions que estimi 
necessàries. 

b).- Els drets d'autor en els plànols i documents tècnics queden expressament reservats no podent 
ser copiats ni reproduïts, ni facilitant a tercers de manera qualsevol, ni utilitzats per a la 
fabricació del material en qüestió o recanvis. En canvi podran ser utilitzats per a l'entreteniment 
i servei de la instal·lació portant l'autorització corresponent del proveïdor. 

c).- La documentació tècnica que acompanyi les ofertes serà retornada immediatament al proveïdor 
en cas que l'oferta no sigui seguida per una comanda. 

 
1.5.- Lleis i prescripcions locals  
a).- El comprador informarà el proveïdor sobre les lleis i prescripcions oficials referents a l'execució 

de subministrament al muntatge i el servei de la instal·lació, així com a la prevenció 
de malalties i accidents. 

 
1.6.- Preu  
a).- Els preus s'entenen nets per a mercaderia posada en fàbrica, sense embalatge. Tots els 

desemborsaments accessoris, en particular les despeses de transport i segur, despeses de 
permisos d'exportació, de trànsit, d'importació i altres documents eventuals necessaris així com 
les despeses de legalització seran pagats pel comprador fent-se aquest igualment càrrec de 
tota classe d'impostos, taxes i drets de duana. 

b).- El proveïdor es reserva el dret de rectificar els preus en cas de produir-se modificacions en els 
salaris i preus del material durant el període entre oferta i termini contractual. 

 
1.7.- Condicions de pagament  
a).- Els pagaments han d'efectuar-se pel comprador al domicili del proveïdor, sense deducció de 

descompte, despeses, impostos i drets de qualsevol índole i de la manera següent: 
 - Un terç amb la comanda.  
 - Dos terços abans de vèncer el termini de fabricació. 
 En cas de subministraments parcials el pagament s'efectuarà en relació al volum de cada 

subministrament. 



 

 
 ALBERT CENTELLES – GAIZKA NAVARRO- ENGINYERS INDUSTRIALS    

 PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA SANITÀRIA I CONTRA 
INCENDIS A CONJUNT DE NAUS INDUSTRIALS PER A MERCABARNA AL 
CONJUNT DE NAUS DEL MULTISERVEIS 1 
  

21 

b).- Els terminis de pagament es compliran encara quan, per raons alienes a la voluntat del 
proveïdor es demoressin o impossibilitessin el transport, el lliurament, el muntatge, l'engegada 
o la recepció del subministrament. 
De cap manera s'admetrà la retenció o reducció de pagaments per reclamacions i exigències 
presentades o per contra-deutes no reconeguts pel proveïdor. 

 Tampoc quedaran modificats els terminis de pagament per la falta de peces accessòries (que 
no impossibilitin l'ús    del subministrament), o per treballs posteriors executats en compliment 
d'obligació per garantia. 

c).- L'atorgament excepcional de terminis perllongats implica el pagament d'interessos sobre els 
endarreriments a partir del moment en què el material estigui fabricat, sent l'interès 8% més alt 
que el tipus de descompte aplicat pel Banc Central. 

d).- En cas que el comprador no compleixi les condicions de pagament convingudes, s'aplicarà 
sense necessitat de previ avís, un interès de demora que s'establirà segons les bases que 
regeixin al País del domicili del comprador, no sent en cap cas inferior al 6%. Queda entès que 
el pagament d'interessos per demora no eximirà al comprador de les obligacions contretes 
respecte al pagament contractual. 

 
1.8.- Reserva del dret de propietat  
El subministrament es reserva el dret de propietat del material fins al moment d'estar enterament 
pagat. El comprador es compromet a donar suport a les mesures eventuals necessàries per a la 
protecció de la propietat del subministrador. 
 
1.9.- Termini de lliurament  
a).- El termini de lliurament comença a regir en tancar-se el contracte i en rebre's les autoritzacions 

oficials necessàries com a permisos d'importació i de pagament, pagaments deguts amb la 
comanda, garanties eventuals, etc., i havent-se aclarit els punts tècnics essencials. El termini 
de lliurament es considerarà compliment estan el subministrament llest al venciment. 

b).- El termini de lliurament serà perllongat degudament: 
1).- Per recepció tardana de les dades necessàries per a l'execució  de la comanda o per 

modificacions posteriors  de la   comanda   o  per  modificacions  posteriors  que  retardin 
el subministrament. 

2).- En presentar-se   dificultats alienes a la voluntat del proveïdor, bé en  els tallers del 
proveïdor, bé al domicili del comprador o de terceres persones. Com a dificultats es 
consideren: epidèmies, mobilització, guerra, revolució, pertorbacions del servei, accidents, 
conflictes socials, proveïment retardat o defectuós de primera matèria, de productes 
semiacabats o acabats, deixalla de peces importants, mesures oficials catàstrofes. 

3).- Estant endarrerits els treballs que incumbeixen al comprador o per la seva demora en el 
compliment de les obligacions contractuals, en particular les condicions de pagament. 

c).- Multes convencionals per subministrament tardà requereixen l'acord previ per escrit. Seran 
aplicades comprovant-se la culpa del proveïdor i aportant-se proves per part del comprador 
d'haver sofert perjudicis. Caducaran les multes convencionals facilitant-se un subministrament 
de substitució al comprador. 

d).- La penalitat convencional eventual ascendirà el summe a 1/4% per cada setmana sencera o de 
retard, no passant en total del 5%, calculat sobre el preu de venda corresponent a la part de 
terminis de més de 5 mesos, les dues primeres setmanes de retard seran exemptes de 
penalitat. 

i).- El fet de produir-se un retard en el lliurament del material no donarà al comprador dret a 
indemnització o a rescissió de contracte. 
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1.10.- Verificació i acceptació del subministrament  
a).- Quan sigui de costum, el subministrament serà verificat pel proveïdor durant la fabricació. En 

cas de desitjar el comprador assajos especials, haurà d'indicar-ho per escrit, havent-se càrrec 
de les despeses. 

b).- El comprador examinarà el subministrament dins d'un termini adequat i comunicant 
immediatament al constructor els defectes eventuals. En faltar aquesta comunicació es 
considerarà el subministrament acceptat. 

c).- En cas de desitjar-se proves d'acceptació el comprador haurà de comunicar-los per escrit. No 
sent possible efectuar les proves dins del termini convingut per raons no imputables al 
proveïdor, es consideraran existents les característiques que eren motiu de les proves. 

d).- Si en efectuar-se l'acceptació el subministrament no resultés  conforme al contracte, el 
comprador oferirà al subministrador l'oportunitat de corregir les deficiències al més aviat 
possible. 

i).- S'exclouen totes altres exigències per raons de subministrament defectuós, especialment 
pretensions d'indemnització o rescissió del contracte. 

 
1.11.- Embalatge  
L'embalatge es facturarà per separat i no s'acceptarà la seva devolució, a menys d'haver-se declarat 
prèviament propietat del proveïdor, sent retornat en tal cas al seu domicili, lliure de tota despesa. 
 
1.12.- Traspàs del gaudeixo i dels riscos  
El gaudeixo i els riscos passaran al comprador al moment de sortir el subministrament de la fàbrica 
encara quan aquest s'efectuï "franc" "CIF" "FOB" o segons una altra clàusula d'aquesta índole, o 
que el muntatge estigui comprès. En el cas de diferir-se o impossibilitar-se el lliurament del material 
per raons alienes a la voluntat del proveïdor, el subministrament quedarà dipositat per compte 
comprador. 
 
1.13.- Transport i segur  
a).- Instruccions especials referents a l'expedició amb anticipació. El transport s'efectuarà per 
compte i risc del comprador. Reclamacions en relació amb el transport hauran de ser presentades 
pel comprador l'últim portador immediatament a l'arribada del subministrament o dels documents de 
transport. 
b).- El segur contra danys a totes classes incumbeix al comprador. S'efectua per compte i risc del 

comprador quan és contractat pel proveïdor. 
c).- El constructor es farà únicament càrrec de les despeses originades en els seus tallers per la 

reparació o el reemplaçament de les peces defectuoses. No podent ser reparades o 
reemplaçades en els seus tallers per raons alienes a la seva voluntat, les despeses addicionals 
resultants seran a càrrec del comprador. 

d).- Quedarà exclosa tota una altra pretensió del comprador per causa de subministrament 
defectuós especialment sobre una indemnització o de la rescissió del contracte. 

i).- El període de garantia és de 12 mesos, reduint-se a 6 mesos en cas de servei continu de dia i 
nit. La garantia comença en sortir el subministrament de la fàbrica o, en cas que el proveïdor 
s'encarregui del muntatge a la seva terminació. Si l'expedició i el muntatge anessin demorats 
per raons no imputables al constructor el període de garantia caducarà a més tardar 18 mesos 
després de l'avís que el subministrament estigui llest per ser expedit. 

f).-  El termini de garantia de les peces reposades comença amb el seu reemplaçament i dura, a 
més tardar, 24 mesos a partir del començament del període de garantia per al subministrament 
principal o, en cas que l'expedició o el muntatge es demoressin per raons no imputables al 
constructor, 30 mesos després de l'avís que el subministrament principal estigui llest per ser 
expedit. 
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g).- Estan exclosos de la garantia danys causats per desgast natural, manutenció deficient, 
inobservança de les prescripcions de servei, ús excessiu, ocupació  de mitjans de serveis 
inadequats, efectes químics o electrolítics treballs d'obra civil i de muntatge defectuós no 
executats pel proveïdor, així com per altres raons no imputables a aquest. 

h).- La garantia s'extingirà si el comprador o tercers efectuessin modificacions o reparacions sense 
el consentiment escrit del proveïdor, o si el comprador no prengués immediatament mesures 
adequades per evitar danys més greus i perquè el proveïdor pugui apedaçar el defecte. 

i).-  Per a material procedent d'altres fàbriques, les obligacions assumides pel proveïdor 
correspondran a les quals els seus sumministradors hagin contractat amb ell. El proveïdor 
informarà al comprador degudament. 

 
1.14.- Responsabilitat  
El proveïdor executarà el subministrament segons les condicions del contracte i complirà les seves 
obligacions de garantia. En canvi queda exclosa qualsevol altra responsabilitat per danys davant el 
comprador. 
 
1.15.- Lloc de compliment, tribunal competent i dret aplicable.  
a).- Lloc de compliment i domicili del tribunal completi per al comprador i el proveïdor és el domicili 

social del proveïdor. 
b).- Pel que fa als efectes jurídics, s'aplicarà la jurisdicció en vigor. 
 
1.16.- Validesa  
Les presents condicions generals de subministrament s'aplicaran havent-se fixat la seva validesa en 
l'oferta o confirmació de comanda. Condicions divergents propostes pel comprador, requereixen 
l'acceptació del proveïdor escrit. 



 

 
 ALBERT CENTELLES – GAIZKA NAVARRO- ENGINYERS INDUSTRIALS    

 PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA SANITÀRIA I CONTRA 
INCENDIS A CONJUNT DE NAUS INDUSTRIALS PER A MERCABARNA AL 
CONJUNT DE NAUS DEL MULTISERVEIS 1 
  

24 

2.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA  
 
2.1.- Normes i reglaments  
Els materials, equips i instal·lacions hauran de ser projectats, fabricats i muntats atenint-se a les 
normes i reglaments en vigor, havent de satisfer les exigències següents: 

Instal·lació elèctrica de Baixa tensió.  

• RBT. Reglament electrotècnic de baixa tensió. Decret 842/2002,  del 2 d'agost.  

• Instruccions tècniques complementàries de la ITC-BT-01 a la ITCBT-51 i les normes UNE que 
inclou. 

2.2.- Normes de subministrament i muntatge  
Tots els equips i materials per ser instal·lats al centre de transformació, seran nous, de primera 
qualitat tant referent al seu disseny, com a la seva construcció per a l'ús específic a l'àrea en què va 
a instal·lar-se. 
El muntatge dels mateixos haurà de fer-se d'acord amb els plànols i els documents d'aquest 
Projecte i la bona pràctica. 
Tots els equips hauran d'haver estat provats en fàbrica o taller, d'acord amb les normes. 
 
2.3.- Safates i reixetes per a cables  
Les safates i les reixetes hauran d'instal·lar-se segons la normativa vigent i les condicions de 
muntatge que permeten els fabricants. Hauran de ser fabricades per un fabricant especialitzat i de 
reconeguda experiència i tindran un comportament al foc M1 o més favorable. 
Les safates aniran suportades utilitzant suports a una distància d'acord amb les recomanacions del 
fabricador, per evitar fletxes o caigudes de les canalitzacions. Es fixaran als suports per mitjà de 
cargols del mateix material, de cap rodó en les vores. 
En els canvis de sector d'incendis s'haurà de realitzar una sectorització dels passos de cables i tubs 
segons solucions homologades. 
 
2.4.- Tubs  
Els tubs seran de PVC rígid reforçat. Els diàmetres nominals permesos seran de PG. o UNE 19040. 
Si s'uneixen dos trams de tub, s'utilitzarà maniguet roscat amb la finalitat de mantenir la resistència 
mecànica del sistema. EN les corbes o canvis d'adreça, s'utilitzarà també tub doblegat. 
Quan els cables vagin a entrar en els equips, separats de les parets o sostre, el tub de PVC acabarà 
en una caixa. Des d'aquesta fins a l'equip, el cable anirà baix tub corrugat. En tots dos extrems, el 
tub portarà incorporats ràcords per a la seva unió a la caixa i a l'equip. 
El conjunt del tub i els seus ràcords serà estanc a l'aigua i a la pols. Per a això tots els equips 
hauran de disposar de prensaestopas estanc. 
El tub metàl·lic estarà construït segons les Normes UNE i recomanacions CE per un fabricant 
especialitzat. 
 
2.5.- Cables  
En la construcció, instal·lació i proves els cables compliran les Normes UNE i el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Els cables seran de conductors de coure, amb aïllament de RZ1-K 0,6/1 KV lliure d'halògens. 
Els cables multipolares de connexió a equips, portaran una cambra o cinquè conductor, de protecció 
i d'igual secció que el neutre. 
Els cables s'instal·laran en safates o es protegiran utilitzant tub. 
Es fixaran a la safata per mitjà d'abraçadores, dissenyades d'acord amb la safata i sense possibilitat 
de danyar el cable. 
 
2.6.- Prens de corrent  
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Les preses de corrent estaran d'acord en disseny, construcció i assaig amb les normes vigents: 
Presa de corrent per a usos industrials i anàlegs UNE 20353. 
Grau de protecció dels aparells de B.T. segons el seu envolupant UNE 20324. 
Normes CEE nº 17. 
Les preses de corrent portaran placa de característiques amb les dades exigides per la 
reglamentació i les Normes UNE corresponents. 
La connexió de terra estarà muntada en la posició horària de les 6. 
Les preses combinades estaran formades per: 
1 presa trifàsica a 380 V. amb posada a terra, 32A. 
2 presa monofásica a 220 V. amb posada a terra, 16A. 
Aquestes preses quedaran encastades en una caixa i adequadament protegides per una tapa amb 
frontissa de tancament estanco. Les caixes tindran protecció IP 55, UNE 20324. 
Cada presa portarà interruptors automàtics per a la protecció de les preses. 
Les preses de corrent de 16A, seran monofásicas amb posada a terra. Aquestes preses tindran 
protecció IP 55 a les zones de treball, UNE 20324. 
Totes les caixes seran de material autoextinguible. 
 
2.7.- Estacions de maniobra  
Les estacions de maniobra, seran estances IP-55, portaran incorporats els polsadors de marxa i 
atur. EL polsador d'atur serà del tipus bolet enclavat amb el de marxa. 
Les estacions seran de material autoextinguible. Portaran en el seu interior una regleta de borns per 
a la connexió dels cables i un born per a la connexió del cable de posada a terra. 
 
2.8.- Caixes de distribució i derivació  
Les caixes estaran d'acord amb les normes UNE i portaran en el seu interior bornas de connexió 
adequades al cable. 
La protecció serà com a mínim IP-55. 
Els trepants de sortides de conductors seran quatre (4) en creu, els quals han de portar taps cecs 
que assegurin el mateix grau de protecció exigit a les caixes. 
No s'admet que els cargols de les bornas estrenyin directament contra els conductors nus, sent les 
bornas del tipus anticisellants per a una tensió de 1000 V. 
El nombre de bornas serà de cinc (5) com a mínim podent-se connectar en cada borna dos (2) fils o 
conductors unipolars com a màxim. 
Les caixes seran de material sintètic, resina de poliester o fibra de vidre. 
Es realitzaran totes les proves de rutina que s'indiqui en les Normes. 
 
2.9.- Instal·lació de cablejat  
Els cables s'instal·laran en safates, tubs o rases. Els cables d'enllumenat solament aniran baix tub. 
Els cables, en safata, portaran targetes d'identificació fixades permanentment, cada 15 metres. 
Els radis de curvatura dels cables seran com a mínim igual a 10 vegades el seu diàmetre exterior 
nominal. 
Els cables, col·locats en safates, han de ser fixats a elles com a màxim cada dos metres. 
Quan un cable travessa la superfície del sòl, ha de protegir-se contra els danys mecànics, 
mitjançant maniguets d'acer folrats de PVC, de longitud mínima de 150 mm. Els maniguets han de 
segellar-se amb pasta apropiada en els seus extrems. 
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3.- INSTAL·LACIÓ D'AIGUA  
 
3.1.- Àmbit d'aplicació  
Aquest Plec de Condicions determina els requisits al fet que s'ha d'ajustar l'execució d'instal·lacions 
de lampisteria: aigua freda i aigua calenta sanitària, les característiques tècniques de la qual 
s'especifiquen en el projecte. 
 
3.2.- Condicions facultatives legals.  
Les obres del Projecte, a més del prescrit en el present Plego de Condicions, es regiran per 
l'especificat en: 

• Reial decret 1751/1998 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions 
Tèrmiques als Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE). 
(BOE 186, 05/08/1998). 

• Reial decret 275/1995, de 24 de febrer, pel qual es dicta les disposicions d'aplicació de la 
Directiva del Consell de les Comunitats Europees 92/42/CEE, relativa als requisits de 
rendiment per a les calderes noves d'aigua calenta alimentades amb combustibles líquids o 
gasosos, modificada per la Directiva 93/68/CEE del Consell. 

• Ordre d'11 d'octubre de 1988, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AP-13 del Reglament d'Aparells a Pressió, referent a Bescanviadors de Calor de 
Plaques. 

• Ordre de 31 de maig de 1985, Instrucció tècnica complementària MIE-AP-11 del Reglament 
d'Aparells a Pressió, referent a aparells destinats a escalfar o acumular aigua calenta. 

• Reial decret 2643/1985 de 18 de desembre, pel qual es declara d'obligat compliment les 
especificacions tècniques d'equips frigorífics i bombes de calor i la seva homologació pel 
Ministeri d'Indústria i Energia. 

• Ordre de 9 de desembre de 1975, del Ministeri d'Indústria i Energia pel qual s'aproven les 
Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua B.O.I. 13-01-
1076. 

• Modificació: 

• Resolució de 14 de gener de 1980 de la Direcció general de l'Energia. Complement de 
l'apartat 1.5 títol 1 de les Normes Bàsiques per a les instal· lacions interiors de 
subministrament d'aigua. B.O.I. 7-03-1980. 

• Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d'aigua (NIA) 

• Normes Tecnològiques de l'Edificació, NTE IFC Aigua Calenta i NTE IFF Aigua Freda. 

• Norma UNE 19.047 per a canonada d'acer galvanitzat soldada i Norma UNE 19.048 per a 
canonada d'acer galvanitzat sense soldadura. 

• Norma UNE-EN 1057 per a canonades de coure. 

• Norma UNE 53-294-92 per a canonades de polietilè. 

• Norma UNE 53-399-93 per a canonades de PVC. 

• Norma UNE 53-381-89 per a canonades de polietilè reticulat. 

• Norma UNE 53-495-95 per a canonades de polipropilè copolímer. 

• Norma UNE 53-415 per a canonades de polibutileno. 

• Norma UNE 100-152-88 per a suports i separació en canonades d'acer i coure. 

• Norma UNE EN 10.242 per a unions mitjançant accessoris de fosa. 

• Normes Particulars i de Normalització de la Cia.. Subministradora d'Aigua. 
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• Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre d'1.997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres. 

• Reial decret 486/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball. 

• Reial decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 

• Reial decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

• Reial decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

 
3.3.- Qualitat d'execució  
En la instal·lació d'aigua de procés s'utilitzarà polipropilè reticulat PP-R seriï 3,2 amb diàmetres 
segons normes DIN i UNE-EN ISO 15874, i valvuleria de papallona acabat cromat, amb tots els 
accessoris preparats per a ambient de corrosió. 
Per certificar la qualitat dels materials emprats es presentaran, si li és requerit, els documents o 
certificats d'idoneïtat dels mateixos. 
Es realitzaran els assajos que s'estimin convenients sobre els materials i obres executades, a càrrec 
de les partides corresponents. 
Els controls de qualitat d'execució es realitzaran conforme als criteris continguts en les Normes 
Tecnològics. 
Quan la canonada travessi murs, envans o forjats es rebrà amb morter de ciment un maniguet 
pasamurs de fibrociment amb folgança mínima de 10 mm. i s'emplenarà l'espai lliure amb masilla 
plàstica complint amb la sectorització contra el foc. 
Les xarxes es disposaran a una distància no menor de 30 cm. de tota la conducció o quadre elèctric. 
La conducció d'aigua calenta es disposarà a una distància superior a 4 cm. de la d'aigua freda i mai 
per sota d'aquesta. 
Les canonades horitzontals es col·locaran el més proper possible al sostre, la folgança entre 
canonades o entre aquestes i els paràmetres una vegada col·locat l'aïllament si escau no serà 
inferior a 3 cm. 
Quan les canonades passin a través de murs, envans, forjats, etc., es disposaran maniguets 
protectors que deixin espai lliure al voltant de la canonada. 
En el cas de canonada aïllada no s'interromprà l'aïllament i aquest tindrà un comportament al foc 
M1. 
 
3.4.- Elements d'ancoratge i guiat de canonades  
Els elements d'ancoratge i guiat de canonades seran incombustibles (M1 o superior), la subjecció es 
farà en punts fixos i parts centrals dels tubs, els elements de subjecció permetran la lliure dilatació 
de les canonades i no perjudicaran en cas de canonades aïllades aquests aïllaments. 
Les distàncies entre suports per a canonades de PP-R seran màxim les indicades en la UNE 15874 
 
3.5.- Aïllament de canalitzacions  
Les canalitzacions d'anada i tornada d'aigua calenta així com l'aigua freda sanitària, aniran aïllades 
d'acord amb la IT-IC a l'apartat 19. El material emprat en l'aïllament tindrà un comportament davant 
el foc M1 o superior. 
L'aïllament no contindrà substàncies que es prestin a formar microorganismes en ell, no provocant 
corrosió en les canonades. 
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Abans de la seva col·locació haurà d'haver-se llevat de la superfície aïllada tota brutícia, rovell, etc. 
Igualment s'aïllarà la canonada d'aigua freda per evitar condensacions amb els materials indicats al 
pressupost. 
 
3.6.- Valvulería i accessoris  
Compliran el reglament IT.IC al seu apartat 14. Seran estances interior i exteriorment, permetran 
que les operacions d'obertura i tancament es facin còmodament. 
Els gruixos mínims dels accessoris per embridar o roscar seran els adequats per suportar les 
màximes pressions i temperatures al fet que hagin d'estar sotmeses. 
Per al muntatge de les vàlvules es tindran en compte les següents consideracions: 

• La canonada estarà convenientment suspesa i alineada. No es confiarà a la vàlvula la correcció 
d'alineament de la conducció, per no produir deformacions que impedeixin el tancament perfecte. 

• Les vàlvules es col·locaran preferentment en posició horitzontal, amb el volant en la part 
superior, assegurant així el moviment de l'obturador en condicions òptimes. 

• En cas de vàlvules roscades, es roscarà el tub només en la longitud deguda, produint-se així la 
junta hermètica abans que l'extrem del tub toqui a l'interior inferior de la vàlvula produint 
deformacions. 

• Les pasta o compost per a juntes en vàlvules roscades, s'aplicarà en les rosques del tub, mai en 
la vàlvula. 

• Es muntaran les vàlvules en posició tancada. 

• No s'instal·laran tubs bruts, les brutícies espatllen els seients de les vàlvules. 

• Quan alguna vàlvula tingui fletxa indicadora de sentit, es muntarà segons aquesta indicació. 

• Les vàlvules amb brides es muntaran al mateix temps que la canonada, per no sotmetre 
aquelles a esforços innecessaris. Per introduir la junta entre brides es cargolaran primer els 
cargols inferiors. Abans d'estrènyer els cargols s'assegurarà que la canonada estigui 
perfectament subjecta i alineada. Els cargols s'estrenyeran de manera que es produeixi una 
concentració d'esforços. Les brides i contrabrides seran iguals. 

• Les vàlvules de comporta s'empraran per tancar o obrir el pas del fluid, romandran en posició 
totalment obertes o tancades, mai en posició intermèdia. 

 
3.7.- Connexions a aparells  
Les connexions dels aparells i equips a les xarxes es faran de manera que no existeixi interacció 
mecànica entre aparell i canonada. S'haurà d'incloure sense cap càrrec els accessoris per a la 
connexió necessaris per a l'alimentació de les màquines. 
Tota connexió serà realitzada de tal manera que pugui ser fàcilment desmuntable per a substitució o 
reparació de l'equip o aparell. 
 
  



 

 
 ALBERT CENTELLES – GAIZKA NAVARRO- ENGINYERS INDUSTRIALS    

 PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA SANITÀRIA I CONTRA 
INCENDIS A CONJUNT DE NAUS INDUSTRIALS PER A MERCABARNA AL 
CONJUNT DE NAUS DEL MULTISERVEIS 1 
  

29 

6.- PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 
6.1.- Àmbit d'aplicació  
Aquest Plec de Condicions determina els requisits al fet que s'ha d'ajustar l'execució d'instal·lacions 
de protecció contra incendis per aigua, les característiques tècniques de la qual estaran 
especificades en el corresponent projecte. 
 
6.2. Disposicions generals.  
La instal·lació d'aparells, equips, sistemes i els seus components, amb excepció dels extintors 
portàtils, es realitzarà per instal·ladors degudament autoritzats i estarà en possessió de certificació 
UNESPA. 
Una vegada conclosa la instal·lació, l'instal·lador facilitarà a la propietat la documentació tècnica i 
instruccions de manteniment peculiars de la instal·lació, necessàries per al seu bon ús i 
conservació. 
La posada en funcionament de les instal·lacions es farà d'acord amb el previst en el Reial decret 
2135/1980, no precisant un altre requisit que la presentació, davant els serveis competents en 
matèria d'indústria de la Comunitat Autònoma, d'un certificat de l'empresa instal·ladora emès per un 
tècnic titulat competent designat per la mateixa. 
 
6.3. Condicions facultatives legals.  
Les obres del Projecte, a més del prescrit en el present Plego de Condicions, es regiran per 
l'especificat en: 

• Normativa CEPREVEN i NFPA en el cas de ser més rigoroses que les estatals. 

• REIAL DECRET 1942/1993, de 5-NOV, del Ministeri d'Indústria i Energia B.O.I.: 14-DIC-
93. 

• Correcció d'errors: 7-MAY-94 

• Desenvolupament: 

• ORDRE, de 16 de març, del Ministeri d'Indústria i Energia. B.O.I.: 28-ABR-98. Normes de 
procediment i desenvolupament del Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i es revisa l'annex 1 i els 
apèndixs del mateix. 

• Reial decret314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.  

• Extintors: 

• Ordre de  31 maig 1982 Instrucció Tècnica Complementària ITC-MIE-AP5 del Reglament 
d'Aparells a Pressió, sobre extintors d'incendis 

• Ordre de 10 de març de 1998 per la qual es modifica la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AP5 del Reglament d'Aparells a Pressió sobre extintors d'incendis. BOE 28.04.98 

• Modificació: 

• Ordre de 26 d'octubre d'1.983 del Ministeri d'Indústria i Energia, per la qual es modifica els 
articles 2, 9 i 10.  

• Ordre de 31 de maig d'1.985 del Ministeri d'Indústria i Energia per la qual es modifica  els 
articles 1, 4, 5, 7, 9 i 190.  

• Ordre de 10 de març d'1.998. (B.O.I. n° 101, 28/04/98). 

• Correcció d'errors de l'Ordre 10 de març d'1.998. (B.O.I. n° 134, 05/06/98). 

• Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Seguretat 
contra incendis en els establiments industrials. 
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• Normes Tecnològiques de l'Edificació NTE IPF-IFA. 

• Regles Tècniques del CEPREVEN (Centre de prevenció de Danys i Pèrdues). 

• Norma UNE-EN 671-1:1995 sobre Boques d'incendi equipades amb mànegues semirrígidas 
(BIES25 mm). 

• Norma UNE-EN 671-2:1995 sobre Boques d'incendi equipades amb mànegues planes 
(BIES 45 mm). 

• Norma UNE 23.091 de mànegues d'impulsió per a la lluita contra incendis. 

• Norma UNE 23.400 per a ràcords de connexió de 25, 45, 70 i 100 mm. 

• Norma UNE 23410-1:1994 sobre Llances-filtre d'aigua per a la lluita contra incendis. 

• Norma UNE 23.500 per a sistemes de proveïment d'aigua contra incendis. 

• Norma UNE 23590:1998 sobre Sistemes de ruixadors automàtics. Disseny i instal·lació. 

• Norma UNE 23595-1:1995 sobre Sistemes de ruixadors automàtics. Parteix 1: Ruixadors. 

• Norma UNE 23595-2:1995 sobre Sistemes de ruixadors automàtics. Parteix 2: Llocs de 
control i càmeres de retard per a sistemes de canonada mullada. 

• Norma UNE 23595-3: 1995 sobre Sistemes de ruixadors automàtics. Parteix 3: Conjunts de 
vàlvula d'alarma per a sistemes de canonada seca i dispositius d'obertura ràpida. 

• Normes UNE 23-405-90, 23-406-90 i 23-407-90 per hidrantes. 

• Norma UNE 23008-2:1998 sobre Concepció de les instal·lacions de polsadors manuals 
d'alarma d'incendi. 

• Normes UNE 23032, 23033, 23034 i 23035 sobre Seguretat contra incendis. 

• Norma UNE 23093:1998 sobre Assajos de resistència al foc. 

• Norma UNE 23102:1990 sobre Assajos de reacció al foc dels materials de construcció. 

• Normes UNE 23721, 23723, 23724, 23725, 23726, 23727, 23728, 23729, 23730 i 23735 
sobre Assajos de reacció al foc dels materials de construcció. 

• Norma UNE-EN 26184 sobre Sistemes de protecció contra explosions. 

• Norma UNE 23.110 per a lluita contra incendis a través d'extintors portàtils. 

• Normes UNE 23.501, 23.502, 23.503, 23.504, 23.505, 23.506 i 23.507 per a sistemes 
d'extinció per aigua polvoritzada. 

• Normes UNE 23.521, 23.522, 23.523, 23.524, 23.525 i 23.526 per a sistemes d'extinció per 
escuma física de baixa expansió. 

• Normes UNE 23.541, 23.542, 23.543 i 23.544 per a sistemes d'extinció per pols. 

• Normes particulars i de normalització de la Cia.. Subministradora d'Aigua. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre d'1.997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres. 

• Reial decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball. 

• Reial decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

• Reial decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 
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• Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 

 
6.4.- Instal·lació dels aparells, equips i sistemes de protecció contra incendis.  
6.4.1.- Sistemes manuals d'alarma d'incendis. 
Els sistemes manuals d'alarma d'incendi estaran constituïts per un conjunt de polsadores que 
permetran provocar voluntàriament i transmetre un senyal a una central de control i senyalització 
permanentment vigilada, de tal forma que sigui fàcilment identificable la zona en què ha estat activat 
el polsador. 
Les fonts d'alimentació del sistema manual de polsadors d'alarma, les seves característiques i 
especificacions hauran de complir idèntics requisits que les fonts d'alimentació dels sistemes 
automàtics de detecció, podent ser la font secundària comuna a tots dos sistemes. 
Els polsadors d'alarma se situaran de manera que la distància màxima a recórrer, des de qualsevol 
punt fins a aconseguir un polsador, no superi els 25 metres. 
6.4.2.- Sistemes de comunicació d'alarma. 
El sistema de comunicació de l'alarma permetrà transmetre un senyal diferenciat, generada 
voluntàriament des d'un lloc de control. El senyal serà, en tot cas, audible, havent de ser, a més, 
visible quan el nivell de soroll on hagi de ser percebuda superi els 60 dB (A). 
El nivell sonor del senyal i l'òptic, si escau, permetran que sigui percebuda en l'àmbit de cada sector 
d'incendi on estigui instal·lada. 
El sistema de comunicació de l'alarma disposarà de dues fonts d'alimentació, amb les mateixes 
condicions que les establertes per als sistemes manuals d'alarma, podent ser la font secundària 
comuna amb la del sistema automàtic de detecció i del sistema manual d'alarma o de tots dos. 
 
7.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUBERIAS  
 
7.1.- Condicions de tipus general  
L'objecte d'aquest Plec és l'enumeració de condicions tècniques de control i de l'execució a les 
quals s'han d'ajustar les diverses unitats d'instal·lació per a l'execució del projecte. 
Aquest plec fa referència als mètodes de treball i els materials a utilitzar per a la correcta execució 
de la instal·lació de canonades per a l'obra definida en el projecte, així com les proves i controls ha 
realitzar a la instal·lació construïda. 
 
7.2.- Abast del plec de condicions  
El present Plego de condicions defineix, sense excloure altres subministraments i accions, les 
característiques dels subministraments de canonades i tot aquell element auxiliar d'aquesta 
instal·lació, la seva instal·lació ,el seu transport, descàrrega, emmagatzematge, instal·lació i control 
de qualitat. 
 
7.3.- Condicions sobre la instal·lació de canonades  
7.3.1.- Condicions generals 
Sobre la metodologia d'execució de les diferents accions d'aquesta instal·lació es dota a 
l'instal·lador de total llibertat sobre la manera de fer-les respectant les condicions marcades en el 
projecte. No obstant això totes les accions hauran de garantir el bon funcionament de la instal·lació 
per a l'ús i el temps que s'ha considerat en el contracte. 
Per a això es consideren aquests mínims. 

a) Transporti embalatge  i emmagatzemat 

Qualsevol material haurà de ser transportat fins a l'obra degudament embalat i ancorat per evitar 
accidents que deteriorin les característiques d'aquest. Hauran de ser emmagatzemats en el lloc que 
s'hagi assignat mantenint a tot moment les condicions de protecció pertinents. 
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El subministrador haurà de presentar notificació de tot el subministrat per a la comprovació 
realitzada pel personal competent. D'aquesta manera i prèvia inspecció dels subministraments es 
realitzarà l'acceptació d'aquests. 
Tots els materials emmagatzemats o en estat de prefabricació es protegiran d'agents externs o 
intrusions que els embrutin, corroin o danyin. Sempre es recolzaran sobre taules, prestatgeries, 
tarimes o equivalents i no sobre la terra o sòls en preparació. 
Les devolucions i sobrants de l'obra s'explicaran i classificaran. Es deixa a la llibertat de contractista 
el mètode per garantir un control exhaustiu dels materials a retornar i es notificarà a la propietat per 
s'acceptació.  

b) Transport dins de l'obra 

En l'obra es consideren transports de materials aquells des del lloc de magatzematge fins al lloc de 
muntatge i aquells referents al transport a tallers. Per tots ells s'hauran d'utilitzar vehicles i carretons 
aptes per a aquest servei, que evitin el dany als materials, així com accidents fortuïts que puguin 
causar lesions al personal de la companyia instal·ladora o tercers. 
Si no és imprescindible, es realitzessin els transport pels accessos previstos i la descàrrega es farà 
en llocs que no entorpeixi als diferents treballs d'operaris de l'obra. 
Entren dins dels materials a transportar segons aquestes condicions els retalls i infraestructures per 
a la instal·lació de serveis. També cauen dins d'aquest grup de materials aquells no subministrats 
pel contractista, i que no són de la seva propietat, aquests seran recollits i emmagatzemats per 
separat a l'espera de la destinació que li designi la propietat. Els elements d'embalatge també 
hauran de ser recollits i emmagatzemats per al seu posterior tractament. 

c) Instal·lació i treballs de muntatge 

L'instal·lador podrà utilitzar els equips que crea convenients per a l'execució de l'obra. No obstant 
això tots els procediments hauran de permetre que els treballs realitzats compleixen les condicions 
d'instal·lació i els equips estan en bones condicions per realitzar aquestes tasques. 
En totes aquestes activitats tals com a trepant, cort, soldadura, roscat etc.. les eines hauran d'estar 
en perfectes condicions, per evitar accidents i les parts tallants, elèctriques, de subjecció i ajust 
hauran d'estar en bon estat. 
No s'acceptessin treballs que violin les condicions del Pla de Seguretat i Salut d'aquest Projecte (per 
exemple protecció a terra,...) o que contradiguin l'acordat en el contracte. 
El muntatge de les canonades, la seva ordre, la seva posició final i el tipus de trams utilitzats seran 
designables, si no es nota el contrari, pel contractista. Aquesta disposició, no obstant això, haurà de 
complir les següents premisses: 
La distància entre conductes es regirà segons la normativa vigent. 
La disposició dels conductes haurà de permetre un muntatge i manteniment. 
La posició d'aquests haurà d'evitar problemes de condensació, corrosió, generació d'humitat sobre 
xarxes elèctriques, incompatibles electromagnètiques, , reaccions voltaica, i tot aquell fenomen que 
deteriori el funcionament de qualsevol servei existent a la zona. 
Cada 5 metres haurà de senyalitzar-se mitjançant una banda adhesiva cada canonada segons el 
fluid , el sentit del flux i la designació del fluid amb una etiqueta blanca amb lletres negres amb: tipus 
de fluid i nom acordat, destinació, temperatura i diàmetre de la canonada. 
El consum de materials i subministraments es racionalitzarà. Haurà de garantir-se un màxim del 5% 
de retales respectes els subministraments de trams de canonada. 
Les solucions de muntatge no han de quedar en tensió. L'ordre o l'orientació dels elements segons 
les operacions de maniobra a realitzar i el sentit del flux de les canonades s'haurà de respectar a tot 
moment. 
A tot moment s'instal·laran el conjunt de peces de la instal·lació, a excepció de les peces que no 
s'instal·len fins al cap de la prova de pressió. En el cas de no disposar de valvulería o altres 
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elements per finalitzar la tasca es notificarà a la propietat i es prendran les mesures pertinents, donis 
de variar el pla de treball com el subministrament extraordinari per part de tercers subministradors. 

d) Condicions sobre els materials a subministrar 

Als següents apartats es defineixen les característiques dels subministraments i el seu material. 
Qualsevol anotació en el proyectose acollirà com la solució correcta. Si no és el cas, les 
característiques descrites a continuació seran acceptades. En la situació de no existir cap tipus 
d'especificació sobre les canonades d'un servei es prendrà com a solució la reglamentada per la 
normativa vigent. En el cas d'existir discrepància en el subministrament d'algun material i no existir 
cap consideració sobre les seves característiques es considerarà com a especificacions 
d'acceptació les exigides per la normativa vigent o el criteri de la direcció facultativa. 
A continuació es desglossen les especificacions segons cada tipus de servei. En el cas d'existir 
algun altre servei no descrit en aquesta literatura es consideressin les especificacions incloses dins 
de la memòria del present projecte. 
Els materials a subministrar per a la instal·lació seran estandarditzats, a excepció de les unitats 
explícitament descrites en el projecte, per al seu fàcil recanvi. 

i) Suports de la instal·lació 

La suportació de les canonades es realitzarà mitjançant abraçadores, abarcons, brides, etc... 
segons l'especificat en el contracte o en aquest plec. Els suports seran els definits en el projecte o , 
en el cas de no ser així els definits a continuació: 
Amb estructures metàl·liques (emparrillats, perfils) 
Sobre les parets d'obra. 
Utilitzant els conductes de major diàmetre per suportar els de menor diàmetre. 
Qualsevol solució haurà de ser aprovada per la direcció facultativa i se seguiran els següents 
criteris: 

• Evitar vibracions, ponts tèrmics o altres fenòmens. 

• Garantir la resistència de tots els tubs. 

• Evitar la fletxa dels elements instal·lats. 

• Protegir els suports de corrosions que accelerin la seva degradació. 

• Guardar certa forma estilística. 

• Garantir el fàcil manteniment. 

• Agrupar les conduccions al màxim.  

En cap cas s'acceptaran treballs de suportació que s'escapin de la filosofia general del 
projecte sense previ avís per part de la contracta. 

f) Condicions de disseny 

Es considera com a solució general l'ús de perfils “L” d'acer inoxidable segons AISI 316 en zones 
humides i acer en la resta  soldats perpendicularment a un perfil en “O” del mateix material. Les 
dimensions d'aquests perfils es realitzaran segons les sol·licitacions previstes per l'instal·lador. 
El nombre de perfils en “L” dependrà de les conduccions a instal·lar i a la previsió que s'observi en 
els esquemes per a cada secció. 
En aquells trams de canonades suportats per aquest tipus de solució s'haurà de preveure: 
Una unitat suplementària de perfil “O” per a futures instal·lacions de conductes. 
Dues unitats suplementàries de perfil de suport ( pot ser en “O”) de menor longitud, i separades 
almenys 50 cm, per a la col·locació de safates de conductors elèctrics de potència i senyals. 
Una gelosia de suport per garantir l'existència de suports cada 4 metres si ho conductes són de 
diàmetre superior o igual a 4” i cada 2,5 metres si els conducte són de diàmetre inferior a 4”. 
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7.3.2.Instal·lació d'aire comprimit 
En el cas d'existir instal·lació d'aire comprimit en la indústria aquesta es realitzarà segons les 
especificacions tècniques que es descriuen als propers apartats. Qualsevol modificació en 
l'execució d'aquesta instal·lació haurà de ser comunicat i justificat a la propietat i al tècnic competent 
per part de l'instal·lador. 
En tot caso l'instal·lador haurà de presentar els certificats de control de qualitat necessaris per a 
canonades. Derivacions i aïllaments. 
CONDUCCIONS 
Per a les construccions s'utilitzaran tubs de PP-R. 
Aquestes conduccions, de tipus comercial, seguiran la següent equivalència entre polzades i 
mil·límetres: 
 

DIAMETRE INTERIOR EN POLZADES DIÀMETRE EN DN (mm) 
½” DN15 
¾” DN20 
1” DN25 

1 ¼” DN30 
1 ½” DN40 
2” DN50 

2 ½” DN70 
3” DN80 
4” DN100 
5” DN125 
6” DN150 
8” DN200 

 
ACCESSORIS 
Els colzes, empelts, reduccions, etc... es realitzaran amb accessoris apropiats a la marca de 
les canonades de PP-R. Hauran de garantir una pressió de 16 bar i l'estanquitat del circuit. 
 
SUPORTACIÓ 
Mitjançant abarcons amb rosca i contratuerca. 
 
VALVULERIA GENERAL 
Les vàlvules a utilitzar seran de tipus esfera de pas recte total de la signatura ICP,ISO o equivalent. 
La seva construcció serà en acer inoxidable segons AISI 316 i haurà de garantir el seu 
funcionament segons la temperatura i pressió nominal del circuit. El tancament serà amb anells de 
teflon. 
 
7.3.3.- Instal·lació d'aigües 
En el cas d'existir instal·lació d'aigües en la indústria aquesta es realitzarà segons les 
especificacions tècniques que es descriuen als propers apartats. Qualsevol modificació en 
l'execució d'aquesta instal·lació haurà de ser comunicat i justificat a la propietat i al tècnic competent 
per part de l'instal·lador. 
En tot caso l'instal·lador haurà de presentar els certificats de control de qualitat necessaris per a 
canonades, derivacions i aïllaments. 
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CONDUCCIONS 
Per a les construccions s'utilitzaran tubs de les següents característiques: 
Material Polipropilè Reticulat 
Construcció A pressió 
Especificacions Sèrie 3,2, Segons UNE 15874 
Espessors Segons model mil·limètric 
 
Aquestes conduccions, de tipus comercial, seguiran la següent equivalència entre polzades i 
mil·límetres: 

DIAMETRE INTERIOR EN POLZADES DIÀMETRE EN DN (mm) 
½” DN15 
¾” DN20 
1” DN25 

1 ¼” DN30 
1 ½” DN40 
2” DN50 

2 ½” DN70 
3” DN80 
4” DN100 
5” DN125 
6” DN150 
8” DN200 

 
DERIVACIONS 
Les derivacions seran del mateix material que les conduccions. Seran realitzades segons la relació 
R=1.5D i seran del tipus PN-16. Les derivacions seran de 90º. En el cas de no ser utilitzable aquesta 
solució s'haurà de comunicar aquella que s'hagi aplicat. 
 
EMPELTS 
Es realitzessin empelts directes mitjançant elements de la mateixa condició que la canonada a la 
qual pertany. 
 
UNIONS 

a) Per a unions embridades 

La instal·lació del piping serà soldada. No obstant això, per a la connexió d'elements auxiliars 
s'utilitzessin brides planes boges forjades tipus PN-10 segons AISI 304 i valona segons AISI 304 o 
316 adequada a cada conducció en canonades d'acer inox i brides amb coll tipus PN-16 segons 
norma DIN 2633 i de material acer  St37.2 segons DIN 17100 per a canonades d'acer. 

b) Per a unions roscadas 

Mitjançant ràcord 2 peces per soldar amb encast, i no mandrinat. Serà unió dimensionada segons la 
canonada a la qual correspongui. 

c) Per a reduccions excèntriques i concèntriques 

Seran del mateix material que la canonada. 
 
VALVULERIA GENERAL 
Les vàlvules a utilitzar seran de tipus bola de pas total recte inox/inox. 
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AÏLLAMENT 
a) Per a conduccions d'aigua freda 
L'aïllament es realitzarà mitjançant escuma elastómera d'espessor de 9 mm, acabat en xapa 
d'alumini de 0,6mm a a les zones vistes. Estarà dotada de propietats antirosada. 

b) Per a conduccions de fluid a conservar calent (T>40ºC) 

L'aïllament es realitzarà mitjançant escuma elastómera d'espessor de 19 mm, acabat en xapa 
d'alumini de 0,6mm a a les zones vistes. 

c) Per a conduccions de fluid a conservar calent (T<60ºC) 

L'aïllament es realitzarà mitjançant escuma elastómera d'espessor de 19 mm, acabat en xapa 
d'alumini de 0,6mm a a les zones vistes.. 
L'escuma a utilitzar no ha de ser aquella partida amb cinta adhesiva. 
COMPENSADORS DE DILATACIÓ 
En el cas de conduccions amb fluids a una temperatura igual o superior a 60 ºC s'instal·laran on 
sigui necessari compensadors de dilatació d'acer inoxidable de manxa amb guia interior. Aquesta 
solució solament s'adoptarà per a diàmetres superiors a DN 50mm. Per a diàmetres inferiors o 
iguals s'adoptarà la solució de construcció d'una lira. 
SOLDADURA 
Totes les soldadures de la instal·lació es realitzessin amb argó amb purga interior per evitar 
rechupes. 
 
7.4.- Condicions sobre tasques especifiques  
A més de les condicions sobre els materials fins ara descrites es consideraran les següents 
condicions en les següents activitats: 
 
SOLDADURA 
Abans de soldar es comprovarà el bon ajust dels elements i es preparen les peces perquè durant el 
soldat sigui impossible el desajustament de les peces. La soldadura es realitzarà segons el que crea 
idoni l'instal·lador tret que estiguin especificades en aquest plec o el projecte. Es realitzaran les 
inspeccions visuals pertinents per comprovar el resultat final i se sotmetrà al conjunt a les proves 
que després s'especificaran. 
Tots els tipus de soldadura segons material, tecnologia aplicada, solució de montage... hauran de 
complir amb la seva funció. En el cas que es detecti alguna anomalia en el soldat de dues peces, 
encara que no existeixin fugides o deformacions de mala construcció, hauran de ser revisades i 
corregides. 
Els elements es preparen bisellats per a l'execució de la soldadura. 
Les unions soldades, així com la resta d'operacions susceptibles, hauran de ser netejades de restes 
de soldadura i altres elements. 
Totes les soldadures respectaran les normes ASME 8 i 9 o equivalents a aquestes. En cas de ser 
impossible haurà de ser notificat i presentada la solució adoptada per a la seva acceptació. 
Són d'obligada execució treballs de decapat, pasivat... en totes les soldadures realitzades. La 
supervisió, marcat i classificació seran realitzades pel responsable de l'empresa instal·ladora en 
obra. 
 
TALL 
Es realitzaran amb eines apropiades perquè el resultat sigui un tall net, en la mesura del possible. 
S'hauran de considerar els treballs de desbastament de rebabes i neteja de les canonades de totes 
les particulars que s'hagin desprès del tall. 
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En el tall i preparació de les peces, així com els requisits d'elements auxiliars poden variar sobre els 
mesuraments teòrics. No obstant això, aquelles variacions de poca amplitud hauran de ser previstes 
amb la preparació de peces que puguin esmenar aquestes variacions. 
D'aquesta manera es pretén executar l'obra perquè els seus resultats siguin satisfactoris. Les 
prolongacions suplementàries, l'ús de suports que puguin ser fixats en diferents punts o qualsevol 
acció per al bon ajust de les peces seran necessàries per poder preveure aquest resultat 
satisfactori. 
Així mateix per a l'homogeneïtzació dels equips a instal·lar es considerin models classificats per a 
aquells grups repetits en diversos punts. Aquests hauran de ser numerats i hauran d'instal·lar-se 
segons el mateix protocol de fabricació. El responsable de la contracta en obra comprovarà aquests 
grups en taller i haurà de presentar la solució patró presentada als responsables de la propietat. 
 
BISELLAT 
Després de preparar les peces es realitzessin les tasques de bisellat i esmerilat per a la seva 
posterior soldadura. 
 
EMBRIDAT 
Es realitzarà l'embridat prèvia comprovació que les parts a unir no sofreixen massa desajustament 
que provoqui una instal·lació massa forçada. S'uniran amb cargols o altres elements que garanteixin 
el seu bon funcionament i compleixin amb els controls de resistència normalitzats. 
S'uniran les peces amb l'estrenyi adequat, tenint en compte futures dilatacions i possibles perdudes. 
Hauran de corregir-se aquelles unions embridades que ocasionen un mal funcionament de la 
instal·lació, la generació de fugides, la mala disposició estètica dels elements a unir, o transfereixin 
als tubs que uneixen massa tensió. 
En qualsevol tipus d'unió per cargols s'haurà de realitzar un repremi final que garanteixi la fortalesa 
de la unió. 
 
PINTURA I IMPRIMACIONS 
El pintat de conduccions, en els casos necessaris, es realitzessin en dues fases, una primera 
imprimació en dues capes antioxidant de diferent color (anticalórica en fluids a més de 40ºC) i una 
segona capa d'acabat. El color de pintura i la senyalització dels conductes es realitzarà segons la 
normativa  DIN 2403. 
 
CORBAT 
Totes les operacions de corbat i treballs per a la realització de colzes estaran prohibides. 
 
SENYALITZACIÓ DE CANONADES 
En canonades i equips amb aïllaments s'haurà de permetre la visualització de les xapes de proves 
aprovades per indústria. 
 
ROSCAT 
Tots elements a roscar es comprovessin i es verificarà la seva mesura per evitar fugides o la 
deterioració de les rosques. 
 
ALTRES TREBALLS DE MECANITZAT I PREPARACIÓ DE MATERIALS 
Tota la tasca que no estigui de l'especificat fins ara i que fuita de les activitats ordinàries haurà de 
ser supervisada per l'encarregat de l'obra representant de l'empresa instal·ladora. Així mateix la 
resta dels treballs finalitzats hauran de ser supervisats pel mateix i haurà d'anotar les variacions que 
existeixin respecte al projecte. 
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Qualsevol modificació que transcienda considerablement en la instal·lació general de les canonades 
haurà de ser comunicat perquè sigui resolta segons l'acordat amb la propietat. 
 
NETEJAT 
Totes les canonades una vegada muntades hauran de netejar-se i condicionar-se per donar 
possibilitat a ser comprovada la seva estanquitat. S'anul·larà el pas d'aquesta aigua brutes pels 
elements que puguin obturarse i es disposaran elements i circuits per al buidatge ràpid i net. 
L'ús de discos o altres elements per a la neteja o protecció dels trams oberts els subministrarà 
l'instal·lador sense cap càrrec. La seva manipulació o la seva futura extracció haurà de ser 
realitzada pel contractista. Una vegada realitzada la neteja i les proves necessàries de la instal·lació 
es realitzarà el muntatge dels elements temporalment no instal·lats          (vàlvules de seguretat). 
 
CONDICIONS SOBRE EL CONTROL DE QUALITAT 
Els controls a realitzar pel supervisor de la propietat i que hauran de ser realitzats prèviament per 
l'instal·lador, així com la documentació a aportar per l'instal·lador seran: 

• Control dimensional respecte els plànols de projecte 

• Control ocular sobre l'estat dels materials, unions i tots els elements. 

• Control ocular sobre els roscats i l'interior dels elements per evitar l'aparició d'agents 
estranys. 

• Control de les zones d'instal·lació de brutícia i existència d'elements aliens al les 
canonades. 

 

7.5.- Passos a realitzar per a la instal·lació de canonades  
Per a la instal·lació de canonades en el present projecte hauran de complir-se les següents 
condicions. El compliment d'aquestes haurà de ser demostrable i acompanyada amb els certificats i 
documentació que sigui necessària. 
Qualsevol execució que no compleixi aquestes condicions serà motiu i dret perquè la propietat pugui 
exigir la seva correcció i l'empresa instal·ladora suporti tots els costos sorgits per realitzar aquestes 
correccions. 
Les condicions d'execució són: 
L'instal·lador haurà de comprovar que no existeixen modificacions en l'estat  de mesuraments a 
oferir. D'existir altres partides i modificacions de partides haurà de comunicar-ho  a la propietat. 
L'instal·lador haurà de realitzar la proposta d'execució mitjançant preus unitaris i en aquests preus 
hauran d'incloure's totes les condicions que s'han comunicat, així com el suport de les canonades, 
part proporcional d'accessoris, la senyalització de canonades, els materials fungibles o material petit 
per a la realització d'aquestes instal·lacions. 
La valoració de la proposta d'execució haurà d'incloure: engegada, proves i certificats necessaris o 
comandes per la propietat, lliurament de mostres de cada tipus de canonada a instal·lar, equips 
d'elevació i equips i eines per a l'execució, equips per garantir les condicions de seguretat i salut en 
el treball i presència d'un tècnic per a la realització de les adreces d'obra. 
Abans de l'execució l'instal·lador haurà de realitzar la presa de mesures per a la preparació de tubs 
en taller. Amb aquesta acció haurà de garantir-se la correcta execució de totes les figures 
realitzades amb canonada i la possibilitat de realitzar el màxim nombre possible de figures fora 
d'àrees de treball de la indústria. 
Haurà de realitzar-se programació de les tasques per complir amb el planning acceptat per la 
propietat amb la finalitat de complir amb els terminis de lliurament i informar a la propietat de les 
tasques a realitzar cada setmana. 
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Durant l'execució  

La preparació de les canonades haurà de ser mitjançant tall sec, sense l'ús d'olis o similars. No 
obstant això, cap la possibilitat d'utilitzar olis en el tall en aquelles canonades per on no passa cap 
matèria del procés productiu. L'instal·lador haurà de preguntar que canonades aquesta obligat a 
realitzar cort en sec. 
Haurà de prendre mostres de les canonades i materials utilitzades , lliurar-les a la propietat i fer un 
llistat de materials.  
Les unions seran soldades, a excepció d'aquells embridats que permetin el fàcil desmuntatge i 
neteja de totes les figures de la instal·lació.  
Haurà d'informar-se a la direcció facultativa que tipus de decapant i pasivante s'utilitza en cada 
canonada. La propietat es reserva el dret de demanar un canvi de tipus d'aquests productes. 
Durant tota l'execució, neteja i engegada hauran de complir-se les condicions de seguretat i salut 
establertes en el projecte així com les pròpies requerides per la propietat. 
Es col·locaran les bandes de senyalització de les canonades sobre cada tram desmuntable. Les 
seves característiques hauran de complir els exemplars adjunts. 
 

Durant la finalització  

L'instal·lador haurà d'aportar dossier amb característiques dels materials, catàlegs, llistats de 
materials, certificats plans d'execució de canonades i qualsevol altra documentació que 
garanteixi la vida i el funcionament de la instal·lació. 
Haurà de demostrar-se que les canonades no suporten tensions i que la seva instal·lació no 
comporta mals funcionaments dels equips de control tals com a bàscules, comptadors, etc. 
Haurà de demostrar-se que s'ha realitzat neteja de les canonades i que no existeixen matèria 
residuals perillosos per al bon desenvolupament del procés. 
Haurà de demostrar-se que s'han realitzat proves hidràuliques i pneumàtiques de totes les 
canonades i que no existeixen fallades. 
Haurà de demostrar-se que la instal·lació permet un muntatge i desmuntatge fàcil per a les tasques 
de neteja i manteniment. 
Haurà de demostrar-se que totes les instal·lacions de canonades compleixen amb la normativa 
vigent aplicable en el lloc on es realitzen les instal·lacions. 
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A Barcelona,Novembre de 2015 
 
MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A. 
CIF: A08210403 
CARRER MAJOR 76, (P.I. MERCABARNA)   
BARCELONA (08040) 
 
 
 
 
 
 
ENGINYERS: 
ALBERT CENTELLES LÓPEZ, 
CENPAS ENGINYERIA I ARQUITECTURA, S.L.P 
COL·LEGIATAL C.O.E.I.C., AMB NÚM. DE COL. 11957. 

 
 
 
 
 
 

GAIZKA NAVARRO ORTEGA, 
CENPAS ENGINYERIA I ARQUITECTURA, S.L.P  
COL·LEGIATAL C.O.E.I.C., AMB NÚM. DE COL. 16027. 
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5. DOCUMENT BÀSIC 5 - ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
MEMÒRIA D’EDIFICACIÓ 



 
MERCATS I PROVEÏMENTS DE BARCELONA, SA CONJUNT DE NAUS MULTI I  
CENPAS ENGINYERIA SLP 

ANTECEDENTS I DADES GENERALS.  
 
 
OBJECTE I AUTORS DE L'ESTUDI  DE SEGURETAT I SALUT.  
 
El present Estudi  de Seguretat i Salut està redactat per donar compliment al Reial Decret  1627/1997, de 24 
d'Octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, en el 
marc de la Llei 3111995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
Els seus autors són els ENGINYERS INDUSTRIALS: Albert Centelles López (Col. 11.957) i Gaizka Navarro 
Ortega (Col. 16.027). 
  
 
D'acord amb l'article 7 del citat RD, l'objecte de l'Estudi  de Seguretat i Salut és servir de base perquè el 
contractista elabori el corresponent Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s'analitzaran, 
estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en aquest document, en funció del 
seu propi sistema d'execució de l'obra. 
 
 
En aquest Pla s'inclouran, si escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista 
proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció 
prevists en el present Estudi.  
 
 
D'acord amb l'article 3 del RD 1627/1997:  
 
 
Article 3. Designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut: 

 
1. A les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial decret, quan en l'elaboració del projecte 

d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.  
 

2. Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms 
o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es 
constati aquesta circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra.  
 

3. La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte 
d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.  
 

4. La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les seves responsabilitats.  
 

5. Si en l'obra intervé més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o més d'un 
treballador autònom, el Promotor haver de designar un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra. 
 

 
PROJECTE DE REFERÈNCIA.  
 
 
El present Estudi  de Seguretat i Salut es refereix al projecte les dades generals del qual són:  
 
PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA SANITÀRIA I CONTRA INCENDIS A CONJUNT DE 
NAUS INDUSTRIALS PER MERCATS I PROVEÏMENTS DE BARCELONA, SA CONJUNT DE NAUS 
MULTI I, C \ LONGITUDINAL 8 08040 MERCABARNA ( BARCELONA ) . 
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Autor del projecte: ALBERT CENTELLES LÓPEZ I GAIZKA NAVARRO ORTEGA  
Titularitat de l'encàrrec: MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA S.A 
EMPLAÇAMENT: Conjunt de naus Multiservei 1 (entre carrer Longitudinal 8 y Longitudinal 10)  
 
Pressupost d'Execució Material 30.097,77 €  
Termini d'execució previst:  3 MESOS  
Numero màxim d'operaris: 5. 
Total aproximat de jornades: 90 jornades laborals.  
 
DESCRIPCIÓ DE L'EMPLAÇAMENT I L'OBRA.  
 
En la taula següent s'indiquen les principals característiques i condicionants de l'EMPLAÇAMENT on es 
realitzés l'obra:  
DADES DE L'EMPLAÇAMENT  
Accessos a l'obra Vial públic en carrer de Mercabarna Barcelona.  
Topografia del terreny PLA  
Edificacions confrontants Existeixen 2 edificacions adjacents.  
Subministrament d'aigua Xarxa de proveïment d'aigua de Mercabarna. 
Sistema de sanejament Xarxa de sanejament Barcelona 
Servituds i condicionants: No existeixen  
 
OBSERVACIONS:  
 
A continuació s'indiquen les característiques generals de l'obra al fet que es refereix el present Estudi  de 
Seguretat i Salut, i es descriuen breument les fases que consta:  
 
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA I LES SEVES FASES . 
 

- Demolicions: Paviment formigó 
- Moviment de terras: Excavació de la terra compacta, sorra de riu y el formigo pobre 
- Coberta: Obertura de coberta per la prolongació de pilars 
- Estructures: Prolongació de pilars IPE240, IPE220. PERFIL TUBULAR 90 X 5.0 
- Impermeabilització: Garantir l’ estanqueïtat de la obertura de la coberta 
- Paviment: Reconstrucció del paviment (omplir amb formigó pobre, terra compacte, sorra de riu y 

formigó) 
- Instal·lacions per a fluids:  Companyia subministradora Aigües de Barcelona acometida. 
- Distribució: Distribució de aïgua de xarxa y PCI a les diferents naus 

 
OBSERVACIONS:  
 
JUSTIFICACIÓ DE L'ESTUDI  DE SEGURETAT I SALUT.  
 
 
Es redacta Estudi de seguretat i Salut ja que la durada prevista és superior a 30 dies laborables, .  
 
El termini d'execució de les OBRES previst és de 3 mesos.  
 
S'estima uns recursos humans de 5 operaris simultanis durant la durada de l'obra.  
 
Com s'observa es dóna una de les circumstàncies o supòsits previstos en l'apartat 1 de l'article 4 del RD 
1627/1997, per la qual cosa es redacta el present ESTUDI  DE SEGURETAT I SALUT.  
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INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.  
 
 
D'acord amb l'apartat 15 de Annex 4 del RD1627197, l'obra disposarà dels serveis higiènics que s'indiquen 
en la taula següent 
  
 
SERVEIS HIGIENICOS 
  
X Vestuaris amb seients i taquilles individuals, proveïdes de clau. 
 
X Lavabos amb aigua freda, aigua calenta, i mirall  
 
X Dutxes amb aigua freda i calenta.  
 
X Excusats.  
 
OBSERVACIONS:  
 
1.- La utilització dels serveis higiènics serà no simultània en cas d'haver-hi operaris de diferents sexes.  
 
D'acord amb l'apartat A 3 de l'Annex Vaig veure del RD 486197, l'obra disposarà del material de primers 
auxilis que s'indica en la taula següent, en la qual s'inclou a més la identificació i les distàncies als centres 
d'assistència sanitària més propers:  
 
 

Servei  Telèfon Adreça 
AMBULANCIES 938.940.226 

904.100.904   
 

BOMBERS Barcelona 080 / 112 
MOSSOS ESCUADRA Barcelona 112 
HOSPITALS / C.A.P. Hospital Universitari de Bellvitge  

 
Carrer Feixa Llarga, s/n, L’Hospitalet 
de Llobregat, (Barcelona)   
 

  
Guardia Urbana 092  
TAXIS 902 222 111  
AVERIES Aguas - 938.949.562 

ENHER - 900.330.033 
ENDESA - 900.232.323 
Gas Natural - 900.394.041 

 

 
Les característiques de l'obra recomanen la dotació d'una farmaciola de primers auxilis, es preveu l'atenció primària als 
accidentats mitjançant l'ús de maletins farmaciola de primers auxilis manejats per persones competents. 
 
La ubicació d'aquesta farmaciola estarà convenientment senyalitzada. 
 
Així mateix, en l'oficina d'obra s'instal·larà un cartell amb els telèfons d'interès més importants utilitzables en cas 
d'accident o incident en el recinte d'obra. El referit cartell haurà d'estar al costat del telèfon, si existeix, per poder fer ús 
del mateix, si fos necessari, en el menor temps possible. 
 
En el plànol s'indica la situació de l'obra i la de l'hospital. 
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DEMOLICIONS 
1.-Introducció. 

1.1 Definició: 
La demolició consisteix en aconseguir la total desaparició de l’edifici a enderrocar. 

1.2 Diferents mètodes de demolició: 
 Demolició manual (mètode clàssic).   
 Demolició per mètodes mecànics: 
- demolició per arrossegament. 
- demolició per empenta. 
- demolició per entibament. 
- demolició per bola. 
 Demolició per explosius (voladura controlada). 
 Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

1.3 Observacions generals:  
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per aquest motiu 
necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 

A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir: 
 Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de circulació, instal·lacions o conduccions 

alienes a la demolició (serveis afectats), també s’haurà de fer referència a les preses de gas, electricitat i aigua que 
hi hagi en l’edifici a demolir  i incidint de manera especial en els dipòsits de combustible, si els hagués. 

 La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar l’edifici abans 
de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per  evitar explosions de gas, inundacions per trencament de 
canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs contaminació per aigües residuals. 

 La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
 I  un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, així com, en el cas d’una 

obra entre mitjaneres la influència que aquesta pot tenir  en l’estabilitat dels edificis collindants. 

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 
 una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de seguretat, temps i cost. 
 una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap dificultat, àrees d´aplec 

de material reciclables  i de material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i segura els treballs 
de demolició. 

 Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació de runes, 
cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de Protecció 
col·lectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar: tanmateix una previsió 
d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de runes i la previsió de vies d’evacuació.  
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DEMOLICIÓ  MANUAL  
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per eines 
manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.). 
 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala carregadora, 
traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 

1.2 Descripció: 
La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció, és a dir: 
 Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals,   
 Subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 
 Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
 Enderrocament de la coberta. 
 Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels tancaments exteriors. 
 Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 
 
S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el forjat inferior. 
Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements de transport horitzontal, 
que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 
 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de les diferents plantes fins 
a la cota rasant del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 
 
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runes amb l’ajuda del 
muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les runes en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, mitjançant 
màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales mecàniques). 

Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a desenvolupar les subactivitats 
següents: 
 operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
 conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
 Operadors de grua per a l’hissat de runes. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la demolició: 
 Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió portacontenidors, grua 

mòbil, etc. 
 una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap dificultat, àrees d’ aplec 

de materials reciclables i de material purament de runes; per poder realitzar de forma acurada i segura els treballs 
de demolició., etc. 

 Eines manuals. 
 Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.  
 Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.  
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DEMOLICIÓ MANUAL 
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s' han 
tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l' obra, considerant: la probabilitat 
és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l' 
Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' octubre.  
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, 
controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 
del Risc 

 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                   ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                             ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 13.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MÈDIA LLEU BAIX 
 19.-Exposició a radiacions.                                 MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.     BAIXA GREU BAIX 
 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 27.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS  
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a les màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  risc causat pel nivell de 
soroll. 
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DEMOLICIÓ MANUAL 
3.- Norma de Seguretat 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així com l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat possible. 

Abans de la demolició: 
 L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calçada s’haurà de 

demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de seguretat vial corresponents. 
 Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o 

qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes  cap a fora del solar. 
 S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc. 
 S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir. 
 S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació de pols 

durant  la realització dels treballs. 
 S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m A) per a 

l’alimentació de  sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica 
(muntacàrregues). 

 Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la projecció 
d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. en cas que la bastida envaeixi la vorera 
s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants. 

 Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels respectius 
contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

 Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran  testimonis, per observar si 
aquestes progressen. 

 Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de seguretat en 
el treball necessària. 

Durant la demolició: 
 L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al mateix 

nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es 
tombin. 

 Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués. 
 En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en  el procés de demolició, s’hauran de deixar alguns 

murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que no ha estat 
afectada  la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació. 

 En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari haurà d’utilitzar 
cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, 
adequadament ancorats en tots dos extrems. 

 Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior a 6 
metres, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors. 

 Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres, s’establirà la 
bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les runes cap a  l’interior de 
l’edifici que s’estigui demolint. 

 Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
 En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les corresponents baranes de 

seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical. 
 Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant rampes, tremuges, 

transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt. 
 En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades marquesines de gran 

resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors. 
 L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus punts de 

recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element  que permeten 
el descens d’una manera lenta. 

 En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
 Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
 S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres sistemes 

instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 
 No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports, propis o 

mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes  sobre de les bastides. 
 En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les condicions 

atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 
 Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser afectades per 

aquestes. 
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 Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants col·locades braç a braç, tancant 
la totalitat d’aquesta zona. 

 Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic. 
 A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment casc, 

botes de seguretat i granota de treball. 
 En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  al treballador, aquest 

emprarà guants de cuir. 
 En cas que es generi pols es regaran les runes. 
 En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els treballadors 

hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries. 
 En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de protecció 

contraimpactes mecànics. 
 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible, l’operari haurà 

d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 
 En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions oculars, 

guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

Després de la demolició: 
 Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les possibles 

lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 
 S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Oxitallada 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7  1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
 Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra intermèdia i entornpeu. L’alçada de la 

barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
guardacossos hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

 Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida amb un diàmetre mínim de la 
corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida 
de 12 mm. de diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja que així la xarxa 
pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 

 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 
cm. d’ample. 

 Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o "palenques" de peus inclinats units a 
la part superior per un tauló de fusta. 

  
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
  
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada  en  
aquesta activitat: 
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal d’advertència de perill en general. 
 Senyal d’advertència de matèries explosives. 
 Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
 Senyal de no fumeu. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció obligatòria de la vista 
 Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.  
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó de seguretat. 
- Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 
 
 Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Maniguets de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 
 Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
- Cascos. 
- Guants de cuir. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
- Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
- Canelleres. 
 
 Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 
 
 Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran proporcionats  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de  realitzar 
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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ESTRUCTURES 
1.- Introducció. 

1.1 Definició:  
Element o conjunt d’elements que formen la part resistent i sustentant d’una construcció. 

1.2 Tipus d’estructura: 
Es distingeixen els diferents tipus d’estructures: 
 Estructures de formigó armat in situ :  
- de forjats reticulars.  
- de forjats unidireccionals in situ o amb biga prefabricada. 
- de lloses. 
 Estructures metàl·liques:   
- amb xarxes espaials.  
- amb forjats (unidireccionals o lloses de formigó armat).  
 Estructures de fusta 
 Estructures de fàbrica 

1.3 Observacions generals:  
La realització de les estructures comporta bàsicament la construcció dels tres tipus d’elements que la componen, tenint 
en compte els materials que s’utilitzen: 
 Verticals: pilars o murs de càrrega. 
 Horitzontals: forjats. 
 Inclinats: muntants d’escales i rampes. 
 
La construcció d’estructures metàl·liques de gran alçada es realitza muntant els pilars i les jàsseres corresponents a tres 
nivells, executant-se posteriorment al corresponent forjat. 
A les  estructures de formigó armat, donades les característiques del formigó, es realitza planta per planta.  
  
A la  construcció d’estructures s’ha de preveure el transport horitzontal i el vertical: 
 Al transport horitzontal s’han de considerar els camins d’accés a l’obra, atenent a la seva accessibilitat i seguretat. 
 Respecte al transport vertical, ha d’estar ja instal·lada a l’obra la grua torre de capacitat d’elevació apropiada 

(tonelàmetres, alçada sota ganxo i abast màxim). 
  
Per a realitzar totes aquestes activitats pels diferents tipus d’estructures s’ha de programar l’avenç de l’obra considerant 
les necessitats en el moment (just on time) i organitzar el tall d’obra, especialment les zones d’aplec del material a 
utilitzar per a la realització de l’estructura.  
 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades, estintolaments, 
cindris, encofrats, etc. ; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva i dels Equips de Protecció Individual; així com 
una previsió d’espais per  poder moure adequadament la maquinària. 
 
S’ha de considerar, abans d’iniciar  aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les tanques perimetrals de limitació del 
solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses 
provisionals de l’obra (aigua i electricitat). 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 
Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jàsseres i biguetes de perfil laminat, rodons d’acer corrugat, entrebigat de 
blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que constitueixen la part  resistent i sustentant de l’edifici. 

1.2 Descripció: 
Característiques : 
 Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució. 
 Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en efectuar el muntatge. 
 No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra. 
 Es treballa en sec. 
 
Construcció de l’estructura: 
 Sobre els fonaments es col·locaran les plaques de base dels pilars. 
 Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en alçada. 
 Després es munten les bigues principals.  
 La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o soldadura elèctrica. 
 Un cop s’hagi col·locat la bigueria principal es col·loca la xapa de l’encofrat, en el cas de llosa armat, o bigueta i 

revoltó, en el cas d’encofrat unidireccional. 
 Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle. 
  
Per realitzar estructures metàl·liques serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
 encofradors. 
 ferrallistes. 
 operaris d’abocament i vibrat del formigó. 
 conductors de formigonera. 
 operaris per al bombeig del formigó. 
 operadors de grua. 
 soldadors. 
 operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques. 
 
També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’estructura: 
 Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada pel transport auxiliar, si 

calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, estintolaments, escales manuals, plataformes de càrrega i 
descàrrega, bastides, serra circular,etc. 

 Eines manuals. 
 Preses provisionals d’aigua i electricitat.  
 Instal·lació d’higiene i benestar. 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han 
tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat 
és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa 
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, 
controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del Risc 
 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.   ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                          MEDIA GREU MEDI 
 3.- Caiguda d' objectes per desplom MEDIA  MOLT GREU ELEVAT 
 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                         MÈDIA LLEU BAIX 
 5.- Caiguda d’objectes.                                                 MEDIA MOLT GREU ELEVAT 
 6.- Trepitjades sobre objectes MEDIA LLEU BAIX 
 7.- Cops contra objectes immòbils MEDIA LLEU BAIX 
 8.- Cops amb elements mòbils de màquines MEDIA GREU MEDI 
 9.- Cops amb objectes o eines.                        MEDIA LLEU BAIX 
11.- Atrapaments per o entre objectes.                    MEDIA LLEU BAIX 
 15.-Contactes tèrmics.                                           MEDIA GREU MEDI 
 16.-Contactes elèctrics.                                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA LLEU BAIX 

 19.-Exposició a radiacions.                                      MEDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                          BAIXA GREU BAIX 
 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.       ALTA LLEU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.          MEDIA GREU MEDI 

OBSERVACIONS: 
(6)      Risc específic amb encofrats de fusta. 
(8)      Risc causat pel  bombament de formigó “cop d’ariet” i a l´ús de la serra circular. 
(15  I 19)  Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacetilènic de metalls . 
(28)    Risc causat per vibracions del dúmper i radiacions ultraviolades i infrarojes. 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT    
 L’accés  a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades   a mòduls de bastida 

tubular. 
 Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat  de pilotatge s’haurà d’assegurar que ja es trobin 

construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.  

PROCÉS 
 El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat  possible.   
 S’hauran de tenir presents les proteccions per  evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés de  

construcció de l’estructura. 

Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica. 
 En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de portar el cinturó de seguretat 

ancorat a: 
- Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que  no ofereixi cap obstacle en el 

desplaçament del treballador, aquest amarratge es trobarà constituït per un mosquetó en un dels extrems i en l’altre 
per una anella, de manera que el mosquetó s’enganxi a l'anella configurant tot un conjunt que abraci a la biga 
anteriorment esmentada. Aquest amarratge en cas de caiguda al buit del treballador haurà de suportar el pes del 
mateix i quedant així sospès de la biga. 

- Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplaçament de l’ancoratge mòbil. 
 En els desplaçaments a  alçades diferents de l’estructura s’empraran escales metàl·liques manuals, les quals 

disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius pilars metàl·lics. 
 
Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales metàl·liques manuals que s’usen 
com les escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part central. 
 
 És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es troba  suspesa per 

la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d'un lloc fix, sense que estigui  suspès per cap grua. 
 La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les corresponents baranes 

reglamentàries, és  a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia i entornpeu. L’amplada mínima de la 
plataforma haurà de ser de 60 cm. 

 S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàl·lica no sobrepassi dues o tres plantes de la realització del 
corresponent forjat. 

 Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el forjat, permeten que puguin fixar-
se les proteccions a pilars i bigues principals a l’alçada i al moment adient i d’aquesta forma realitzar els treballs 
amb total seguretat 

 El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb proteccions de xarxes  o barana. El 
muntatge de bigues caldrà  realitzar-lo des de plataformes dissenyades per a aquesta finalitat. 

Durant la construcció de forjat. 
 Tot esperant  la construcció de les escales definitives entre les plantes, es garantirà l’accés a  aquestes mitjançant 

escales manuals recolzades, a la seva part superior, a la planta i subjecta a aquesta, així com, en el recolzament de 
la planta inferior tot i procurant que aquesta disposi dels reforços antilliscants. 

 En la col·locació de la xapa metàl·lica de l’encofrat perdut es farà sempre des de la part que ja es trobi col·locada. 
 L’ aplec de xapa, malles electrosoldades, etc. s’ha de fer estratègicament a tota la planta per evitar desplaçaments 

inútils per les bigues. 
 Un cop adormit el formigó s’instal·laran les corresponents xarxes subjectades per mènsules. 
 A la vegada s’instal·laran els ascensors i muntacàrregues auxiliars de l’obra. En referència als ascensors es 

muntaran les corresponents portes per evitar la caiguda al buit, així com les  baranes perimètriques. I en referència 
als muntacàrregues, es posarà una barana abatible per  protegir al personal a la plataforma de càrrega i 
descàrrega. Quan s’aixequi aquesta barana per  entrar la càrrega, quedarà bloquejat el muntacàrregues. 

 A cada planta s’instal·larà a tots  els seus perímetres, tant en l’interior com en l’exterior, dos cables d’acer tensats, 
un d’ells a 90 cm. de terra i altre a 45 cm. de terra. Des del cable superior fins a terra es col·locarà la xarxa tipus 
tennis plastificada la qual serà clavetejada  al forjat ja realitzat i se subjectarà al cable superior. 

Protecció de buits horitzontals. 
 Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en l’execució del propi forjat.  
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 Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es clavetejaran a la mateixa. 
 Barana o xarxes:  Posat que el buit sigui d’una dimensió que  faci impossible la col·locació de les malles 

electrosoldades s’instal·laran les corresponents baranes o xarxes horitzontals. 
 
 S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en aquesta les peces de gran 

tonatge. 
 Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el transport de perfils metàl·lics de 

l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant una grua mòbil, considerant les dimensions de la càrrega, 
aquesta haurà d’estar dirigida per dos operaris en  el seu transport horitzontal, mitjançant sengles cordes lligades 
als extrems dels perfils per evitar possibles moviments d’oscil·lació. L’eslingat de la càrrega es realitzarà mitjançant 
eslingues de dos braços suficientment separades per  garantir la seva estabilitat (l' angle entre eslingues ha de ser 
major de 30º). 

 S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’aprova  la Instrucció tècnica 
complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a grues mòbils 
autopropulsades usades. 

 El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres elements auxiliars per a la 
realització de l’estructura es realitzarà convenientment eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos braços. 

 Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari. Entre pilars s’estendran cables de 
seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de seguretat, que serà emprat en els desplaçaments sobre les ales de 
les bigues. 

 Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl·lics hauran d’emprar casc de seguretat, guants 
de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en els treballs a desenvolupar hi 
ha qualsevol risc de caiguda a diferent nivell. 

 Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus mènsula. 
 Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de soldadura realitzats sobre la seva  

verticalitat. 
 És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els cordons de soldadura a les alçades  

immediates inferiors 
 A les operacions de soldadura per a bigues, jasseres, etc. realitzades in situ es confeccionarà una guíndola de 

soldador, amb una barana perimètrica d’un metre d’alçada formada per passamans, barra intermitja i entornpeu. 
 Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran tallats a la mesura requerida pel 

muntatge.  
 En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador  contingui les vàlvules antirretrocés, que les mànegues 

d’alimentació estiguin en bon ús, que les bombones, de gas estiguin subjectes al carretó portabombones i que els 
manòmetres estiguin en bones condicions. 

 Posat que s’empri el bufador per al tall de perifèria “in situ”, amb risc d’incendi, es procurarà limitar en la mesura del 
possible, la cascada d’espurnes i trossos de ferro fosa, i per això es col·locarà a la seva verticalitat una manta 
ignífuga. 

 Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera, col·locant una manta ignífuga. 
 En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui convenientment aïllat, que els cables 

d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el grup de transformació estigui convenientment aïllat per  evitar el risc 
de contactes elèctrics. 

 Posat que es faci el  muntatge de l’estructura metàl·lica a base de passadors, l’operari que realitzi aquesta operació 
emprarà el  cinturó de seguretat convenientment ancorat o situat dintre d’una guíndola. 

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar  casc de seguretat amb protector auditiu tipus orellera, guants de 
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de seguretat de cuir. 

 En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions gamma, l’operari ha d’anar protegit 
amb davantal, guants adequats i polaines per evitar que les radiacions gamma li arribin el seu cos. 

 És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i l’elèctrode directament connectat al 
grup ; i inclòs en el cas d’un perllongat abandó del tall d’obra deixar el grup transformador en tensió. 

 És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura. 
 En el muntatge de l’estructura metàl·lica l’accés al tall d’obra es realitzarà mitjançant escales manuals, tenint 

present el lligat d’aquestes en la seva part superior i sabates antilliscant a la seva part inferior. 
 Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul d’escala de dos o tres plantes, 

que s’anirà hissant a mesura que vagi avançant l’execució de l’estructura. 
 És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura. 
 No s’ha d’emprar l’acer corrugat per  fer eines de treball o elements auxiliars. 
 Si l’encofrat es troba format per xapes metàl·liques d’encofrat perdut, s’ aplegaran  entre biga i biga,  tot i procurant 

que la seva alçada no sigui mai  superior a 0,5 metres. 
 La col·locació de l’encofrat es realitzarà sempre des de la part que  ja es trobi muntada. 
 La malla electrosoldada s’ aplegarà entre biga i biga,  tot i procurant que la seva alçada no sigui mai  superior a 0,5 

metres. 
 A les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l’aixafament de les armadures caldrà col·locar unes 

plataformes de circulació de 60 cm. d’amplada, com a mínim. 
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 Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haurà de circular exclusivament sobre les 
bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat. 

 L’operari que realitzi l ‘abocada del formigó i el seu  posterior vibrat haurà d’emprar  casc de seguretat, guants de 
neoprè, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

 El vibrador es trobarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 
 En els processos de vibrat el treballador haurà d’emprar  casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball i 

botes de goma de seguretat de canya alta.  
 El subministrament elèctric al convertidor del vibrador es trobarà convenientment aïllat, conforme a les instruccions 

del Reglament de Baixa Tensió. 
 El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i sobreintensitats i curtcircuits, per 

consegüent haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els seus respectius magnetotèrmics. 
 Si hi ha edificis d ‘una gran alçada, en la mesura del possible, un cop realitzat el forjat es procurarà que l’accés del 

personal a la planta es realitzi mitjançant ascensors d’obra, amb la finalitat de  canalitzar el trànsit del personal a 
l’obra. 

 Les elevacions a les diferents plantes, on es prevegi la immediata construcció dels tancaments, es col·locaran 
plataformes de càrrega i descàrrega, per  facilitar l’elevació de material. 

 El trasbals de material paletizat a l’interior de les plantes es realitzarà mitjançant toros. 
 El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjançant carretons elevadors. 
 Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del material emmagatzemat en ell, es 

col·locarà a prop de l’accés principal un extintor contra incendis del tipus  que es necessiti. 
 Als quadres elèctrics de zona es col·locaran extintors de CO. 
 S’hauran d’emprar mantes ignífuges sempre que per les característiques del  tipus de treball  es pugui produir un 

incendi. 
 S’haurà  de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es realitzin treballs susceptibles 

de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de metalls mitjançant bufador, tractament tèrmic mitjançant 
material bituminós). 

 S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat. 
 S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna. 
 S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric. 
 S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes. 
 S’haurà de garantir l’evacuació de runes. 

NOUS ELEMENTS AUXILIARS 
A aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor i martell pneumàtic 
Planta de formigó 
Bombatge de formigó 
Serra circular 
Armadura 
Grúes i aparells elevadors 
Màquina pilotadora de trepà i grua mòbil de gelosia 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que  ha de 
realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  L’alçada de la barana  serà 

de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 

 Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub 
buit i a la  part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una malla electrosoldada 
de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma 
de muntant. 

 Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un tub quadrat que es clavarà a la 
xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m. 

 Malla electrodosada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
 Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un tornapuntes. La xarxa estarà 

formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda de 4 mm. com a 
mínim. La corda perimètrica ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa es subjectarà al forjat 
mitjançant anelles embegudes en  el procés de formigonat, separades 20 cm i empoltrat-se al forjat 5 cm. com a  
mínim. L’altre  extrem de la xarxa anirà agafada a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules 
contigües. Formant tot plegat un conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la caiguda d’un treballador des 
d’una alçada de 6 metres com a màxim. 

 Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos. 
 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres   amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. 

d’ample. 
 Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada  en  
aquesta activitat: 
 Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 
 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d’advertència de material inflamable. 
 Senyal d’advertència de risc elèctric. 
 Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
 Senyal de no fumeu. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
5.- Relació d'Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives: 
 Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita cilindrada). 
 
 Treball  amb encofrats i armadures: 
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de lona i cuir (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 
 
 Pels treballs amb el bufador: 
- Cascos de seguretat. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
 Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Davantal de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
  
 Treballs de bulonat: 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  
 
 Treballs de formigonat i vibrat:    
- Cascos  de seguretat. 
- Botes de seguretat de goma de canya alta. 
- Guants de neoprè. 
- Granota de treball.  
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es dotarà  als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 
7 R.D. 1627/1997). 
  
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al R.D. 773/1997, del 
30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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COBERTES 
1. Introducció 

1.1 Definició: 
Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part exterior d’un edifici el cobreixen i el 
protegeixen de les inclemències del temps. 

1.2 Tipus de cobertes: 
 Cobertes planes:  
- trepitjables. 
- no trepitjables. 
 Cobertes inclinades:  
- de fibrociment.  
- galvanitzades. 
- aliatges lleugers. 
- pissarra.  
- sintètics. 
- teula. 
- xapa. 
 Llanternes.  

1.3 Observacions generals: 
Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per filtració o per 
condensació, a part de proporcionar un cert grau  d’aïllament. 
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta. 
 
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta finalitat es farà ús 
dels sistemes d'elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal iniciar el desmuntatge de 
la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al forjat de la coberta. 
 
Si atenent a  les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instal·lar en el forjat de la 
coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari. La instal·lació de la grueta 
s’haurà de realitzar de manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant en cada moment la capacitat 
màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques. 
 
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en el lloc on s’estigui realitzant 
aquesta.  
 
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les cerques perimetrals de limitació del 
solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d'higiene i benestar, tanmateix, les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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COBERTES INCLINADES 
1.- Definició i descripció 

1.1 Definició: 
Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements disposats a la part superior de  l’estructura amb una pendent 
superior al 5% per  facilitar l’evacuació de l’aigua.  

1.2 Descripció: 
La coberta inclinada es construeix sobre un suport inclinat, que pot ser: 
 un forjat de formigó que segueixi la pendent de la coberta. 
 un tauló format per dues capes de rajola comuna, encadellats ceràmics, tauló de fusta, etc. sustentats per envanets 

de sostremort ,cerres, etc. 
 un entramat de llistons de fusta. 
 
Les variables que es combinen per establir el sistema més adequat són: 
 la pendent. 
 la forma de la peça bàsica. 
 la fixació. 
 la permeabilitat. 
 
Segons els paràmetres constructius anteriorment citats podem distingir diferents tipus de cobertes inclinades: 
 teula: Que combina una certa porositat amb un hàbil disseny geomètric. Col·locada en sec, ha de tenir poca 

pendent per  aguantar-se i per aquest motiu s’ha d’encobrir força. Si s’agafa amb morter, requereix pendents entre 
el 20% (15 cm. d’encobriment) i el 50% (7 cm.). Si emprem fixacions metàl·liques, es poden augmentar les 
pendents i disminuir així  l’encobriment. 

 pissarra: és un material més impermeable però amb la impossibilitat de generar formes geomètriques adequades, per 
aquest motiu requereix  un doble cobriment i una pendent no inferior al 50%. 

 sintètiques(fibrociment, PVC, fibra de vidre, etc.): són làmines planes o ondulades impermeables que permeten gran 
variabilitat de pendents.  

 galvanitzades, aleaccions lleugeres i xapa: són làmines metàl·liques, de zinc, coure o plom que són totalment 
impermeables i amb la possibilitat de fer tot tipus d’encobriment presenten una variabilitat entre un 5% i  90º. 

  
Per realitzar estructures de formigó armat  serà imprescindible considerar el següent  equip humà : 
 Gruistes. 
 Paletes. 
  
També serà imprescindible  tenir els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de l’ estructura: 
 Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”,per al transport auxiliar, etc.  
 Estris: bastides de façana, proteccions col·lectives i individuals, etc. 
 Eines manuals. 
 Preses provisionals d’aigua i electricitat. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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COBERTES INCLINADES 
2.- Relació de Riscos  i la seva avaluació. 
Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’han 
tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que la 
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada 
de la materialització del Risc. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa 
l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  
 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o en el seu cas, 
controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos  
 

Probabilitat Gravetat Avaluació 
del risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.               ALTA GREU ELEVAT 
 4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                   BAIXA LLEU ÍNFIM 
 5.-Caiguda d’objectes.                                              ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                      BAIXA LLEU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                          BAIXA LLEU ÍNFIM 
10.-Projecció de fragments o partícules.              BAIXA LLEU ÍNFIM 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                     BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                   BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                           MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives    

MÈDIA LLEU BAIX 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.         ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.       MÈDIA LLEU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.           MÈDIA LLEU BAIX 
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COBERTES INCLINADES 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A  PUNT DE L’OBRA PER  REALITZAR  AQUESTA ACTIVITAT 
El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui, s’emprarà la grua 
torre tenint present que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre  de la cota més alta de la coberta. 
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar que ja es trobin 
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra restant.  

PROCÉS 
El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics en l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat possible. 
 
S'haurà de  tenir present  les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell durant la construcció 
de la coberta : 

Protecció dels buits perimetrals. 
 En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba  definit en el projecte, l’ampit perimetral. 
 Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’haurà d’instal·lar en tot el perímetre del forjat de la coberta les 

corresponents baranes de seguretat. 
 En cas que fos totalment impossible anul·lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant baranes 

de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la carenera, per a l’ancoratge del mosquetó del 
cinturó de seguretat. 

 També es pot  considerar la construcció de marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres 
agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’amplada. 

 O una bastida de façana : posat que a la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la col·locació d’una 
bastida de façana es procurarà augmentar  en un mòdul el mateix, amb la finalitat d’anul·lar el risc de caiguda a 
diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes 
bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada complementant-se alhora amb  una 
barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de la coberta, i l’accés a aquesta plataforma 
s’haurà de fer a partir de les  escales de la bastida. 

Protecció dels buits del forjat horitzontal. 
S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un  dels següents elements citats a continuació: 
 Malla electrosoldada: l’armadura de repartiment es perllongarà a través dels forats en l’execució del mateix forjat. 

Posat que, el projecte no prevegi l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es protegiran cobrint-los amb una  
malla electrosoldada embeguda al  formigó. 

 Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i en cas que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà a la mateixa. 
 
 
 Per  evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant Batea 

(plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà  convenientment lligats o encintats en el 
corresponent palet. 

 Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest cas es retiraran els 
materials i les eines que pugin desprendre’s. 

 Posat que es treballi a la coberta i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es treballarà en la 
coberta sense respectar la distància de seguretat. Davant de la impossibilitat de respectar aquesta distància, serà 
necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es realitzen aquests treballs.  

 L’accés a la coberta amb escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant l’escala 1 
metre l’alçada a guardar. 

 La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant passarel·les de 60 
cm. d’amplària. 

 Les planxes de poliester es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per  realitzar els petits 
ajusts. 

 Els llistons de fusta de recepció de teula, pissarra, etc. S’hissaran de manera ordenada per paquets d’utilització 
immediata. 

 Les xapes i plafons hauran de ser manipulats, com a mínim, per dos homes. 
 L’estès i la rebuda dels careners i baberos de plom, entre plans inclinats, s’executarà per treballadors subjectes 

amb el cinturó de seguretat als cables d’acer estesos entre punts forts de l’estructura. 
 Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’omplirà de tal manera 

que no es produeixin vessaments innecessaris. 
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 Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per  evitar que rodin per 
l’efecte del vent, aniran ordenats  per zones de treball per a facilitar la seva  manipulació. 

 Hi haurà una zona d’emmagatzemament habilitada per a productes bituminosos i inflamables, en aquesta zona 
també hi haurà un extintor de pols química seca. 

 Es procurarà que les bombones de gas estiguin sobre una superfície horitzontal. 
 Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’ un espai tancat, cal  garantir la seva ventilació. 
 Es vetllarà a cada moment, per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas  dels encenedors de segellament.   
 S’ instal·laran els senyals de perills d’incendis. 
 El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissaran sobre plataformes emplintades, segons són enviades  pels 

fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la plataforma d’hissat. Es repartiran 
per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat. 

 A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons, papers i 
fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets per a la seva 
posterior evacuació. 

 Els operaris que realitzin la construcció de la coberta deuran emprar casc de seguretat, guants de cuiro, granota de 
treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat. 

 El quadre elèctric de zona haurà d'estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre intensitats i curts circuits, així 
mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius magnetotèrmics. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Escales de mà 
Grúes i aparells elevadors 
Formigonera pastera 
Bombatge de morter 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixen d’altres  elements de protecció, es col·locaran en l’obra seguint 
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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COBERTES INCLINADES 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i  Senyalització. 
Les proteccions col·lectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 
 Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectes a un muntant que 

pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta convenientment clavetejada al cantó 
del forjat. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  distància màxima. 

 Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó, aquests es clavaran a ella. 
 Malla electrosoldada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 
 Bastides.  
 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i  2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 

cm. d'ample. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la normativa assenyalada en 
aquesta activitat: 
 Senyal d’advertència de càrrega sospesa. 
 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal d'advertència de risc d’incendis. 
 Senyal de prohibit el pas als vianants. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
  
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests es col·locaran en l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut 
que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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COBERTES INCLINADES 
5.- Relació d’Equips de protecció  individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  
 Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment per a la traginadora de trabuc de petita cilindrada o “dúmper”). 
 
 Pels treballs amb l’encenedor de segellament : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
  
  Pels treballs del ram de paleta : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si s’escau. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 
7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD 773/1997, del 30 de 
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.  
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INSTAL·LACIONS 
1.- Introducció. 

1.1 Definició:  
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei. 

1.2 Tipus d’instal·lacions: 
 Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en 

l’obertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les 
regates, en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de distribució, els 
mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que són necessaris pel correcte funcionament del 
sistema d’il·luminació, telefonia, vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici. 

 Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref. InsFl1,2,3,4,5,6,7,8) 
- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Calefacció. 
- Gas 
 Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8) 
 Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de les antenes receptores i de les 

línies de repartiment, fins l’arribada del subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells interiors. 
 Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les fases d’estructura i 

tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a 
la instal·lació de guies, maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit. 

1.3 Observacions generals: 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de mà i tisora, eines 
manuals, etc. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum, la potència 
dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux. 
 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació del 
solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;  les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses 
provisionals d’obra (aigua i electricitat). 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
1.- Definició i descripció. 

1.1 Definició: 
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable (bombes, vàlvules, comptadors, 
etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes. 
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules, comptadors, etc.), conduccions 
(muntants), distribució per plantes i aparells pel subministrament i consum. 
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure l’aigua calenta, no 
superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels 
radiadors. 

1.2 Descripció: 
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids: 
 les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua, sanejament i gas. 
 les que són totalment independents: calefacció. 
 
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris 
per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat 
tancat (cables, tubs, etc.).  
 
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 
 lampistes. 
 paletes. 
 operari que realitza les regates. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització de la instal·lació: 
 Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de mà, passarel·les, 

proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina per fer regates 

(regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d’aigua. 
 Instal·lacions d’higiene i benestar. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
2.- Relació de riscos i la seva avaluació. 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut 
en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és 
la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la 
tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 
7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas, controlar 
i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos                        Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                          ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                               ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.                             MÈDIA LLEU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                                  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                   MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                    MÈDIA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.                                              BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                           MÈDIA GREU MEDI 
19.-Exposició a radiacions.                                     MÈDIA GREU MEDI 
20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
28.-Malalties causades per agents físics.                       MÈDIA GREU MEDI 

 

OBSERVACIONS : 
(3) Risc degut al desplom de bastides de façana i/o lliscaments de terres en rases. 
(8) Risc específic en l’ús de la màquina de fregar i serra circular manual per a fusta. 
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus. 
(19) Risc causat per les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador. 
(28) Risc causat per  les radiacions d’infraroigs generades en l’ús del bufador i a la manipulació de la màquina de fer 
regates. 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
3.- Norma de Seguretat 

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions 

d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra. 

PROCÉS 
Xarxa interior 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 

necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 
 Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i erosions.  
 Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus 

americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors diferencials i 

magnetotèrmics al quadre de zona. 
 En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per evitar el risc 

d’ensopegades. 
 La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de dos 

metres. 
 La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i reixeta de 

protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts. 
 És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de les 

clavilles mascle-femella.  
 Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per 

evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures. 
 Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per d’altres en 

bon estat de manera immediata. 

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals. 
 El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat. 
 Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses. 
 Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo de la grua. 

La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i 
enganxades. 

 Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per evitar 
accidents a les vies de pas intern. 

 El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent d’aire i 
il·luminació artificial si fos necessària. 

 El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera, de 
manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres 
operaris a llocs poc il·luminats. 

 Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la feina. 
 Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instal·lació dels muntants, 

evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra 
les caigudes. 

 Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després d’haver 
acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda. 

 Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que s’avanci, aplegant la runa per 
al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes. 

 És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb plom s’establirà un corrent d’aire 
de ventilació, per evitar el risc de respirar productes tòxics. 

 El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc preestablert a 
l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.  

 La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzarà 
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat. 

 A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i un altre 
de “No fumeu”. 

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
 És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables. 
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 És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos. 
 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
 Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles. 
 S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol. 
 Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les vàlvules 

antiretrocés. 
 Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat  els parapets 

o baranes definitives. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués. 
 Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), ulleres 

antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
 Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins de cuir, 

espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara 
antifums tòxics si els calgués. 

 Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins 
de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i 
màscara antifums tòxics si calgués. 

 Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona  (tipus 
americà) o de neoprè, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els 
calgués. 

Xarxa exterior 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars 

necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada a rases. 
 En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grua mòbil 
Soldadura elèctrica 
Esmoladora angular 
Pistola fixa-claus 
Taladradora portàtil 
Màquina de regates elèctrica 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització. 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la barana ha de ser de 90 

cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran 
d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell. 
Senyal d’advertència de risc, material inflamable. 
Senyal de prohibit el pas als vianants. 
Senyal de no fumeu. 
Senyal de protecció obligatòria del cap. 
Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
Senyal de protecció obligatòria del cos. 
Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra seguint els 
criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas) 
5.- Relació d’Equips de protecció individual. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:  
 Treballs de transport i fontaneria: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 
 Pels treballs amb bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Maneguins de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines.  
 
 Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates). 
- Cinturó de seguretat, si calgués  
 
 Pels treballs de soldadura elèctrica: 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als treballadors dels 
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 
7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 
30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
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ELEMENTS AUXILIARS 
 
 

OXITALLADA   
 El subministrament i transport intern en l’obra de les ampolles de gas liquats es farà tenint present les següents 

condicions: 
- Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 
- No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 
 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera perllongada. 
 S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
 S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 
 Les bombones de gasos s´aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de les  que estiguin plenes. 
 El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa. 
 Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 
 Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 
 S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 
 S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 
 Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 
- S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat i comoditat. 
- S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la possibilitat 

d’accidents. 
- L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc + careta de 

protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de cuir, polaines de cuir, 
davantal de cuir i botes de seguretat. 

- No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 
- No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les mànegues i que 

aquestes es trobin en perfecte estat . 
- Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès, per evitar 

així possibles retrocessos de la flama. 
- Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió a un recipient 

amb aigua. 
- No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre el pas del gas i  

portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 
- S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 
- No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 
- S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color vermell) 
- No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en poca 

quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una reacció química i doni lloc a 
un compost explosiu. 

- Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta protectora amb filtres 
químics específics pels productes que  vagi a cremar. 

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una forma més còmoda, 

ordenada i alhora més segura. 
- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o bombones. Tampoc es 

pot fumar al magatzem de les bombones. 
 

ESCALES DE MÀ. 
 A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 
 Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 
 No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
 Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 
 Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 
 Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior . 
 L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 
 L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 
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GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC 
 El grup compressor s’instal·larà a  l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra. 
 L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als 

dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades. 
 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que  quedi garantida la 

seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, 
calçant-la ,  per  evitar moviments. 

 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell  pneumàtic. En cas que això, no 
sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de 
possibles atrapaments o per  evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del compressor a elevades 
temperatures ambientals, s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

 S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels resguards de 
seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres. 

 Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels martells (o 
vibradors). 

 Les mànegues a utilitzar en  l’obra  hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els mecanismes de 
connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat. 

 És prohibit d’emprar la mànega de pressió per  netejar  la roba de treball. 
 Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar  que estigui lligat el punter. 
 S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix. 
 No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
 No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra. 
 L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de 

seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
 

PLANTA DE FORMIGÓ 
- La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder evitar, així, el trànsit de camions cap 

a l’interior de l’obra. 
- Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un cert vessament. 
- En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés tinguin les corresponents baranes 

de seguretat. 
- L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar  
- Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 
- Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera s’haurà de senyalitzar els camins 

de accés  i és prohibit la neteja de la cisterna a l’interior de l’obra. 
- Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig  s’haurà d’ancorar els conductes per  evitar 

moviments que pugin deteriorar les conduccions, així s’haurà de netejar els conductes un cop acabat el procés de 
formigonat de cada jornada. 

- El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà obligatòriament, els 
interruptors diferencials i magnetotèrmic per  garantir la protecció contra contactes. 

 

BOMBEIG DE FORMIGÓ 
- L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de treball. 
- La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixant-se les parts susceptibles de 

moviment.  
- La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així les caigudes 

per possibles moviments incontrolats de la mateixa. 
- Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un camí de taulons segur, sobre el 

qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada dirigint la mànega des de castellet de formigó (torreta de 
formigonat). 

- La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un operari 
especialitzat, evitant així, accidents per tampons o sobretensions interns. 

- Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar greix a la canonada) enviant 
masses de morter de dosificació, per evitar obturació del conducte. 

- És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els dispositius de recollida a la sortida 
de la mànega després del recorregut total del circuit. 

- En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntant tot seguit la 
canonada. 

- Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a elements sòlids, allunyant-se 
del lloc abans de què  comenci el procés. 
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- S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i s’haurà de tenir present que 
qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

- Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç desplaçable.  
- Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar la bolcada. 
 

SERRA CIRCULAR 
- S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la serra. 
- S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall. 
- S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un resguard, es 

deixarà només una sortida per les llimadures. 
- S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.  
- Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades. 
- En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no presentin la 

forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc. 
- S’haurà de complir a cada moment el  RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual  es dictaminen les disposicions 

d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.  
 

ARMADURES 
- S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades. 
- L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges que garantissin l’estabilitat de la 

peça en la seva manipulació. 
- S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall d’obra. 
- En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una zona d’ubicació propera als 

accessos de l’obra. 
- L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de fer seguint la 

màxima directriu, és a dir, es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la 
plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols  i graelles. 

- En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall d’obra net i endreçat. 
- Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
- Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona on es trobaran els 

corresponents diferencials i magnetotèrmics. 
- Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc on s’estigui realitzant la 

soldadura. 
- El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar convenientment aïllat de les seves parts 

actives. 
- En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la normativa d’oxitallada.  
 

GRUES I APARELLS ELEVADORS 
 En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que es faci un 

correcte eslingat. 
 L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 
 S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 
 Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés deformacions  o 

trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 
 Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
 En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels seus 

corresponents dispositius. 
 El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 
 La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 
 Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la nostra 

legislació vigent : 
- RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i   la seva Manutenció. 
- Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-AEM2 del Reglament 

d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables per a l’obra. 
- RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del 

Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils autopropulsades emprades. 
 

Maquinària ( pilotadora de trèpan, grua mòbil de gelosia) 
Les màquines d’excavació de pous s’han de revisar-se diàriament, especialment: 
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 Comandaments, nivells i cables. 
 
I s’inspeccionaran la qualitat de les connexions  dels cables, per a què ofereixin la seguretat respectiva (revisió del número 
de "aprietahilos” i dimensió adequada d’aquests en funció del cable). 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió s’executaran en els llocs determinats amb 
aquesta finalitat. 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió estaran dirigides per un operari de provada 
experiència. 
 
Les operacions de manteniment es realitzaran amb el trèpan recolzat al terra en els desplaçaments es procurarà mantenir el 
trèpan el més aixecat possible. 
 

SOLDADURA ELÈCTRICA  

 Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, granota de 
treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos que sigui 
necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

 La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de l’elèctrode. 
 No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses poden produir 

greus lesions als ulls. 
 No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 
 No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 
 S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 
 Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu treball. 
 S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i pis format per 

taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 60x60 
 No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un portapinces. 
 S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 
 No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 
 S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els treballs. 
 Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 
 S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 
 Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces portaelectrodes i els 

borns de connexió. 
 Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 
 S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 
 

ESMOLADORES ANGULARS 
 S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los. 
 S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de 

cops i atenent a les indicacions del fabricant. 
 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
 No es pot  sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
 S’haurà  d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 
 No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió excessiva. Els 

resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la 
peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

 Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de manera 
que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació. 

 S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o 
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc de treball. 

 En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada,  cal assegurar sempre la postura de treball, ja que, en 
cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar. 

 No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles, ja que, en 
cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

 En funció del  treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont. 
 En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral la protecció corresponent per a 

la mà. 
 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de fixar 

convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 
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 S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs d’aquest tipus, 
obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari 
ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

 Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a la captació 
de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants desplaçaments o el 
medi de treball és complex. 

 En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la projecció 
de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

 L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota 
de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres 
antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix . 

 

FORMIGONERES PASTERES 
 Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància superior als 3 

metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents nivells.  Si es col·loca dintre 
de l’àrea d’influència de gir  de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda d’objectes. 

 Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
 La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol amb  la 

llegenda  “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”. 
 Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat del camí 

dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments. 
 S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador de la 

formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament. 
 Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de transmissió 

(corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament. 
 Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats. 
 L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona. 
 La carcassa i la resta de  parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  terra. 
 La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
 El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
 Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió  de la xarxa elèctrica. 
 Posat que la formigonera pastera  es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar mitjançant la 

utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts. 
 Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per  evitar 

moviments que puguin malmetre les conduccions, així com  per  netejar els conductes una cop finalitzat  el procés 
de bombeig, de cada jornada. 

 

BOMBAMENT DEL MORTER 
 L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar especialitzat en aquest tipus de treball. 
 La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant amb un tornapunta, baixant-se les 

parts que siguin susceptibles de moviment. 
 La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter, estarà dirigit per un operari 

especialitzat, per evitar accidents per obturaments o sobretensions internes. 
 Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar canonades) tot enviant masses 

de morter de dosificació, per evitar l’obturació del conducte. 
 És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els mecanismes de recollida a la sortida 

de la mànega després  del recorregut total del circuit. 
 En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i desmuntarà a continuació la 

canonada. 
 Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, 

allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés. 
 Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i qualsevol altra reparació de la màquina 

es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 
 

GRUA MÒBIL 
 Caldrà tenir present : 
- Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 
- No es treballarà amb el cable inclinat . 
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 S'haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven l'’instrucció  tècnica 
complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i la Manutenció referent a grues mòbils 
autopropulsades. 

 

PISTOLA FIXA-CLAUS 
 El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar 

accidents per inexperiència. 
 En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir 

accidents. 
 En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir accidents. 
 Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara. 
 Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta. 
 No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes. 
 No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables. 
 L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota 

de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.  
 

PERFORADORA PORTÀTIL 
 El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal d’evitar els 

accidents per inexperiència. 
 S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas de 

deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda. 
 Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat que 

s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada. 
 S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
 No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
 No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses lesions. 
 No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després apliqui la 

broca i embroqui-la. 
 La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega contra la 

humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.  
 És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està connectada a 

la xarxa elèctrica. 
 

COLISSA ELÈCTRICA 
- Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva carcassa de protecció. En cas de 

deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui contrarestada la mancança. 
- Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta repèls que deixin al descoberts fils 

de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta aïllant. 
- Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a cada feina; no els intercanviï, 

en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir bons resultats i correrà riscos innecessaris. 
- No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc podria trencar-se i produir-li 

lesions. 
- No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a la seva reparació. 
- No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc pot trencar-se i produir-li 

lesions. 
- Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents. 
- Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats. 
- Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una posició insegura. 
- No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella. 
- Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de disc. 
- Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.  
- Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars. 
- El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors auditius, 

màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus americà) i granota de treball. 
 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I  BENESTAR: 
S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa 
provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 
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Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  l’evolució d’aquests 
en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i 
necessitats fisiològiques. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 
 mòduls prefabricats, o 
 construïdes a l’obra. 
  
Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
 vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients i 

casellers individuals. 
 lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors. 
 dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 10 

treballadors. 
 inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un inodor per  

cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 
1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada. 

 menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, calefacció i il·luminació. 
  
Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari, 
acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 
 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de l’accés, 
perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 
 
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per a la 
ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que 
s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment 
assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 
 
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a cada 
moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada. 
 
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i col·lectiva. 
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.  
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el posat que 
estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició 
d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, 
convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
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DEMOLICIONS 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 
La demolició consisteix en conseguir la total desaparició de l’edifici a demolir. 

1.2 Diferents mètodes de demolició: 
 Demolició manual (mètode clàssic).  
 Demolició per mètodes mecànics: 

- demolició per arrossegament. 
- demolició per empenta. 
- demolició per entibament. 
- demolició per bola. 

 Demolició per explossius (voladura controlada). 
 Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc. 

1.3 Observacions generals: 
Des de el punt de vista de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per 
aquest motiu necessita sempre d’un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent. 

En la seva memòria d’aquest projecte, bàsicament, s’haurà de reflectir: 
 Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a les vies de circulació, instal·lacions o 

conduccions alienes a la demolició (serveis afectats), també  s’haurà de fer referència a les preses de 
gas i electricitat i aigua que hi hagi a l’edifici a demolir i incidint de manera especial als dipòsits de 
combustible, si els hagués. 

 La descripció de les operacions preliminars a la demolició, com per exemple, desinfectar i desinsectar 
l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions per a evitar explosions de gas, inundacions 
per rotura de canonades d’aigua, electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i fins i tot 
contaminació per aigües residuals. 

 La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició. 
 Un càlcul o anàlisi de la resistència i de  l’estabilitat de ls diferents elements a demolir, així com, en el cas 

d’una obra entre mitjaneres la influència que pugui tenir en  l’estabilitat de ls edificis collindants. 

Com a conseqüència de tot plegat, el cap d'obra o el director tècnic de la demolició haurà de tenir: 
 Una programació exhaustiva de l'avançament  de l'obra a demolir, considerant els paràmetres de 

seguretat, el temps i el cost. 
 Una organització òptima de l'obra: accessos, camins d'evacuació cap a l'exterior sense dificultat, àrees 

d'arreplega de materials reciclables i de material purament de runa; per a poder realitzar de forma 
adequada i segura els treballs de demolició. 

 Finalment, una previsió d'elements auxiliars com  puntals, bastides, marquesines, tubs d'evacuació de 
runa,  cabrestant, minipales mecàniques, dúmpers, etc; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
dels Equips de Protecció Individual i de les instal·lacions d'higiene i benestar; així com una previsió 
d'espais per  poder moure adequadament la maquinària de transport de runa i la previsió de vies 
d'evacuació. 

 
Donada la perillositat d'aquesta activitat és recomanable que a peu d'obra hi hagi, permanent, el corresponent 
tècnic competent i l'encarregat general de la demolició. 
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DEMOLICIÓ MANUAL 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 
La demolició manual consistix en realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l'edifici auxiliat per eines 
manipulades manualment (pic, pala, martell pneumàtic, etc.) 
 
L'evacuació d’aquestes runa es realitza mitjançant l'ajuda de maquinària de moviment de terres o de transport 
(pala carregadora, dúmper, etc.). 

1.2 Descripció: 
La demolició s'ha de realitzar inversament al procés de construcció, és a dir: 
 Començant per la retirada d'instal·lacions: subministrament d'aigua, evacuació d'aigües fecals, 

subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc. 
 Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
 Enderroc de la coberta. 
 Enderroc pis per pis, de dalt a baix, dels envans interiors i els tancaments exteriors. 
 Enderroc pis per pis, de  dalt a baix, de pilars, parets de càrrega i forjats. 
 
S'ha de realitzar l'evacuació immediata de la runa, per a evitar l'acumulació d’aquestos al forjat inferior. 
Per a realitzar l'evacuació de la manera més ràpida possible s’ajudarà aquesta amb elements de transport 
horitzontal, que portarà la runa fins al punt d'evacuació vertical. 
 
L'evacuació vertical es realitzarà per mitjà de conductes instal·lats per tal fi, des de les diferentes plantes fins 
a la cota rasant del carrer, per a facilitar, alhora, l'evacuació exterior. 
En cas de enderrocament sota rasant, es farà planta per planta, de dalt a baix, procurant evacuar les runa 
amb l’ajuda de muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà la runa en un contenidor. 
 
El transport horitzontal dins de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan possible, 
mitjançant  màquines de moviment de terres de petita dimensió (minipales mecàniques). 

Per a realitzar la demolició serà imprescindible considerar l'equip humà, per a desenvolupar les subactivitats 
següents: 
 Operaris especialitzats per a realitzar l’enderroc. 
 Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
 operadors de grua per a l'hissat de runa. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la demolició: 
 Maquinària: compressor, dúmper, minipala, camió banyera, camió porta contenidors, grua mòbil, etc. 
 Estris: bastida tubular modular, bastida de cavallets, tub d'evacuació de runa, contenidors, xarxes, 

baranes, etc. 
 Eines manuals, martell picador i el bufador. 
 Instal·lació elèctrica provisional d'obra per a la il·luminació i l'alimentació de les màquines elèctriques.  
 Instal·lació de boques d'aigua provisionals, repartides estratègicament, per al reg de la runa. 
 Instal·lació d'aire comprimit. 
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DEMOLICIÓ  MANUAL 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en comptel'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a dur-la a terme. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aporti l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l'article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d'octubre. 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), s’haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, s’haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
13.-Sobreesforços. 
15.-Contactes tèrmics. 
16.-Contactes elèctrics. 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
19.-Exposició a radiacions. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
22.-Causats per éssers vius. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
26.-O. R.: manipulació de materials tallants. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics 

OBSERVACIONS: 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metall mitjançant bufador. 
(16) Risc causat pel contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d'aïllament en 
màquines. 
(20 i 21) Risc causat  per l'acumulació de gasos i combustibles. 
(17 i 27) Risc  causat per  la presència de pols pneumoconiòtic. 
(28) Risc  causat per  vibracions del dúmper i del martell picador i risc causat pel nivell de soroll. 
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DEMOLICIÓ  MANUAL 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 
El personal encarregat de la realització d'aquesta activitat ha de conèixer els riscos específics i l'ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 

Abans de la demolició: 
 L'edifici s’envoltarà d'una tanca segons l'ordenança municipal, en el cas d'envair la calçada s'haurà de 

demanar permís a l'Ajuntament, i es senyalitzarà convenientment amb senyals de seguretat viària. 
 Sempre que calgui, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de marquesines, xarxes o 

altres dispositius equivalents per a evitar el risc de caiguda d'objectes fora del solar. 
 S'establiran accessos obligatoris a la zona de treball, degudament protegits amb marquesines, etc. 
 S'anul·laran totes les connexions de servei de les instal·lacions existents a l'edifici a demolir. 
 S'instal·laran preses d'aigua provisional per al reg de la runa, per evitar la formació de pols durant  la 

realització dels treballs. 
 S'instal·laran les mànegues per a subministrament d'aire comprimit necessàries per als martells 

pneumàtics.  
 S'instal·larà la presa elèctrica provisional, que disposarà de diferencials d'alta sensibilitat (30 mm A) per a 

l'alimentació de la sortida de llum i de diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària 
elèctrica (muntacàrregues). 

 Si  cal, s'instal·larà a tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant un tendal per  evitar la 
projecció d'enderrocs. A la part inferior de la bastida es col·locarà la marquesina. En el cas que la bastida 
envaeixi la vorera s'haurà de construir un pòrtic per  facilitar el pas de vianants. 

 Es lligaran als diferents forjats els conductes d'evacuació de runa, que evacuaran sobre els respectius 
contenidors, que al seu torn es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

 Si a l'edifici confrontant, abans d'iniciar l'obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis per observar 
si aquestes progressen. 

 És cas de presència d'insectes, rosegadors, etc., que puguin afectar a la salut dels treballadors, es 
prendran mesures profilàctiques. 

 Es dotarà l'obra d'instal·lacions d'higiene i benestar per al personal de demolició, i de la senyalització de 
seguretat en el treball necessària. 

Durant la demolició: 
 L'ordre de demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i del tal forma que la demolició es realitzi al 

mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni en la proximitat d'elements que 
s'abatin o bolquin. 

 Si es produeixen esquerdes a l'edifici contigu s'apuntalarà i consolidarà si fos necessari. 
 En el cas d'una edificació adossada a d’altres, en demolir, serà convenient deixar alguns murs 

perpendiculars a les edificacions confrontants a manera de contrafort, fins a comprovar que no hi ha  
afectada la seva estabilitat o fins que es restitueixi. 

 En qualsevol treball amb risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l'operari utilitzarà 
cinturons anticaiguda ancorats a punts fixos o a ancoratges mòbils, guiats per sirgues o cables en posició 
horitzontal, convenientment ancorats en ambdós extrems. 

 Quan es treballa sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i en l'altre costat l'altura sigui superior 
a 6 metres, s'instal·larà en aquesta cara una bastida o dispositiu equivalent per  evitar la caiguda dels 
treballadors. 

 Si el mur és aïllat, sense pis en cap de les dues cares, i d'altura superior a 6 metres, s'establirà una 
bastida per les dues cares, si bé l’enderrocament s’ha de fer generalment tirant la runa cap a l'interior de 
l'edifici que s'estigui demolint. 

 Cap operari s’haurà de col·locar sobre d'un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix. 
 En el cas de zones de pas de l'edifici fora de l'àrea de demolició, es procurarà instal·lar les corresponents 

baranes de seguretat en els perímetres de buits tant a nivells horitzontals com a nivells verticals. 
 Els productes de la demolició es conduiran, per a ser evacuats, al lloc de càrrega mitjançant rampes, 

tremuges, transport mecànic o a mà o d’altres mitjans que evitin tirar la runa des de l'alt. 
 En demolir els murs exteriors d'altura considerable, s’han d'instal·lar marquesines de gran resistència, 

amb la finalitat de protegir  totes les persones que es troben als nivells inferiors. 
 L'abatiment d'un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no  així el desplaçament dels seus punts 

de suport. Auxiliat per mecanismes que treballin per damunt de la línia de suport de l'element i que 
permetin el descens d’una manera lenta. 

 En cas de tall d'elements en tensió s’ha de vigilar l'efecte fuetada. 
 Les zones de treball hauran d'estar suficientment  il·luminades. 
 S'evacuaran totes la runa generada en la mateixa jornada a través dels conductes d'evacuació o altres 

sistemes instal·lats per aquest efecte, procurant en acabar la jornada deixar l'obra neta i ordenada. 
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 No s'acumularan runa ni es recolzaran elements contra tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre 
aquests hagin d’estar dempeus, ni es dipositaran runa sobre les bastides. 

 En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l'edifici en estat inestable que el vent, les 
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 

 Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l'edifici que puguin ser 
afectades per aquesta. 

 Per a la limitació de les zones d'arreplega de runa s'usaran tanques de vianants col·locades frec a frec, 
tancant completament l’esmentada zona. 

 Tota la maquinària d'evacuació en realitzar marxa enrera haurà d'activar un senyal acústic i/o lluminós. 
 Donades les característiques del treball els operaris usaran sempre casc, botes de seguretat i granota de 

treball. 
 En el cas de manipulació de materials amb risc de tall o erosions el treballador haurà d’usar guants de 

cuiro. 
 En la manipulació d'útils, màquines, eines i runa s'evitaran sobreesforços. 
 En cas de generació de pols es regaran les runa. 
 En el cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els 

treballadors hauran d'usar mascaretes  antipols adequades, per a evitar problemes en les vies 
respiratòries. 

 En el cas d'utilització d’eines manuals en què es generin projecció de partícules, s'hauran d'utilitzar 
ulleres de protecció contra impactes mecànics. 

 El grup compressor haurà d'estar insonoritzat, així com també el martell pneumàtic. En cas que no sigui 
possible, l'operari haurà d'utilitzar equip de protecció individual (auriculars o taps). 

 En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador l'operari usarà les corresponents proteccions 
oculars, guants de cuiro amb mànega alta, botes de seguretat, polaines i davantal. 

Després de la demolició: 
 Una vegada realitzada la demolició, s'ha de fer una revisió general de l'edificació contigua per observar 

les lesions que hagin pogut sorgir  causades  per  l’enderrocament. 
 S’ha de deixar el solar net de tota runa per a poder iniciar els treballs de construcció del nou edifici. 

ELEMENTS AUXILIARS: 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Martell elèctric 
Carregadora 
Motobolquet 
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DEMOLICIÓ  MANUAL 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

- Baranes de seguretat formades per cargols de compromís (guardacós), passamà, barra intermèdia i 
sòcol. 

- L'altura de la barana haurà de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 
10 cm d'altura. Els guardacós hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

- Xarxes de seguretat, horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida amb un diàmetre 
mínim de la corda de 4 mm. i una llum de xarxa màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda de 
corda perimetral de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. 
L'ancoratge òptim de les xarxes són els pilars ja que així la xarxa pugui quedar convenientment tensa 
de tal manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

- Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. 
de gruix i 20 cm. d'ample. 

- Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm.d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, en conformitat a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

- Senyal de perill indefinit. 
- Cartell indicatiu d'entrada i sortida de camions. 

 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d'advertència de risc elèctric. 
- Senyal d'advertència de perill en general. 
- Senyal d'advertència de matèries explosives. 
- Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
- Senyal de prohibit fumar. 
- Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art.7 R.D. 1627/1997) 
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DEMOLICIÓ  MANUAL 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

Treball  manual de demolició per operaris especialitzats: 
- Cascos. 
- Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. 
- Cinturó anticaiguda de seguretat. 
- Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 

Per als treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
- Cascos. 
- Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions infraroges. 
- Guants de cuiro. 
- Davantal de cuiro. 
- Maneguins de cuiro. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro amb polaines. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
- Cascos. 
- Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 

Treball de transport mecànic horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuiro (en el cas que auxilie l'eslingat) 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 

Treball de transport mecànic vertical (operaris de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuiro. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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MOVIMENT DE TERRES 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 
És el conjunt d'activitats que mitjançant esbrossaments, escarificaciones, desmunts, terraplens, transports de 
terres, anivellacions, compactacions i excavacions tenen per objecte variar la topografia d'un lloc perquè 
compleixi les condicions de tipus morfològic i mecànic definides al projecte d'urbanització. 

1.2 Diferents tipus de moviment de terres: 
 Neteja i esbrossament. 
 Desmunts. 
 Terraplens. 
 Excavació de rases i pous. 

1.3 Observacions generals: 
L'activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l'excavació i/o rebliment de terres, i el seu transport, 
per a això s’haurà de: 
 Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’hauran de desenvolupar  amb els 

seus recursos humans i tècnics. 
 Coordinar les diferents activitats per optimitzar aquests recursos. 
 Organitzar, per a posar en pràctica la planificació i la seva coordinació, i per a això s'establiran les 

diferents vies de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com zones d'estacionament de 
l’esmentada maquinària, si el terreny ho permet. 

 Finalment, una previsió d'elements auxiliars com a maquinària per a moviment de terres, maquinària per 
a transport horitzontal, etc.; previsió dels Sistemes de Protecció Col·lectiva, dels Equips de Protecció 
Individual i de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar; així com una previsió d'espais per poder moure 
adequadament la maquinària. 

 
Tot això, amb l'objectiu que es realitzi en el temps prefixat al Projecte d'Urbanització amb els mínims riscos 
d'accidents possibles. 
 
S'ha de tenir present, en els casos que  hi calgui, per risc de lliscament de les terres la contenció d'aquestes. 
Donada l'especifitat d'aquesta activitat es contempla en un capítol a banda (Contenció). 
 
 



MERCATS I PROVEÏMENTS DE BARCELONA, SA CONJUNT DE NAUS MULTI I  
CENPAS ENGINYERIA SLP 

estudi de seguretat i salut 
memòria edificació 11/81 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 
Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem rasa, i si és 
profunda i de petita secció la denominarem pou. 

1.2 Descripció: 
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat. 
Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 
L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics. 
El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent-se considerar el cas que 
aquest hagi estat rebaixat artificialment. 
En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. 
En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament a emprar segons 
les característiques del terreny. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  
 Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 
 Operaris per a l'excavació manual. 
 Operaris per als treballs d'estintolament. 
 Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres. 

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, bàsicament, en maquinària de 
moviment de terres, és a dir: 
 excavadores. 
 retrocargadora. 
 carregadora. 
 camions, dúmpers o motobolquts per al transport. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les rases o pous: 
 Desviant els serveis afectats. 
 Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud alhora. 
 Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 
 Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 
 En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de ventilar. 
 
El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a la part inferior. 
El desentibat es realitza en el sentit invers. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
  
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 
9.- Cops amb objectes o eines. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 
(3)   Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8)   Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21)   Risc específic causat pels serveis afectats 
(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc  causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc  causat per l'extracció de terres contaminades. 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan instal·lats  els serveis 
d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra,  i si no n’hi hagués es construiran segons les especificacions 
anteriors. 
 
En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, aquests hauran de 
ser desviats provisionalment  causat pel nou replantejament del lloc  amb l'objectiu de mantenir el servei 
durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte 
funcionament una vegada finalitzada l'obra. 
Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de començar el 
moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores d'electricitat, aigua, gas, 
telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència de conduccions subterrànies. Tenint especial 
atenció de demanar informació sobre el traçat exacte de la conducció i les seves característiques, havent de 
marcar-se sobre del terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les característiques dels 
serveis aeris. 
En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent projecte dels 
serveis afectats. 
En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a l'apartat de” procés“. 
El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de respectar. Es recomana 
que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions efectuades. 

PROCÉS 
Rases 
 El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 
 Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i 

amb la corresponent experiència. 
 No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una profunditat 

igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 
 En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, es 

mantindrà un altre operari de guàrdia  a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el treball i donarà 
l'alarma en cas que es produís alguna emergència. 

 S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que emprin 
 Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els 

estampidors quan s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d'aigües 
superficials. 

 Es reforçaran aquestes  mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un dia i/o 
d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

 S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o elements de la 
mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensió de conduccions ni 
càrregues, havent de suspendre's d'elements expressament calculats i situats a la superfície. 

 En general els estintolaments, o part d'aquests, es treuran només quan deixin de ser necessaris i per 
franges horitzontals, començant per la part inferior del tall 

 La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant que el 
terreny sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir la rasa amb un 
capcer. 

 L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70m. encara quan 
el terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins  que estigui clavetejada al 
fons de la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb els seus corresponents estampidors 
per a crear els necessaris espais lliures provisionals on poder anar realitzant els treballs d'estès de 
canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions necessàries que va donar lloc l'excavació de dita rasa. 

 Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran sempre que es 
prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga duració de l'obertura. 

 És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en una quantitat 
suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi en bon estat. 

 Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, de les 
escales necessàries per a facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en cas de perill. 
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 Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 m., com a 
mínim. 

 L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es disposaran a 
distància no menor de 2 m.d la vorera del tall 

 Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les excavacions 
corresponents. 

 No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament. 
 Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del tall es disposaran 

tanques mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de 
protecció no menor d'IP.44 segons UNE 20.324. 

 En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 
 En tallsde profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm.

  el nivell superficial del terreny. 
 Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una provisió de 

palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament i es reservaran per a 
l’equip de salvament, així com d'altres mitjans que puguin servir per eventualitats o socórrer als operaris 
que es puguin accidentar. 

 El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
 En cas d'inundació  causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, l’eixugada corresponent 

per a evitar el reblaniment de les bases dels talusos. 
 En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturó de 

seguretat convenientment ancorat. 
 L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny 

sec o botes de goma en presència de fangs. 
 En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 
 Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 
 Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, 

referenciada anteriorment, incorporada a una bastida. 
 Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 

complementàriament, als talls que sigui precís. 

Pous 
 El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 

auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la distància entre 

el fons del pou i la vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 metres. 
 A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que compleixi amb les 

disposicions estarblertes a la nostra legislació. 
 Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que permetin la 

ràpida evacuació dels treballadors. 
 Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de bombeig. 
 A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable.    
 S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior. 
 Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar protegits, en la 

major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 
 S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, etc. 
 Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar convenientment la part superior 

i els voltants del pou. 
 Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment il·luminat i 

disposar d'una il·luminació d'emergència. 
 Els aparells elevadors instal·lats sobredel pou hauran de: 
- Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i no haurà de 

comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou. 
- L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així com d'un pestell de 

seguretat instal·lat al seu mateix ganxo. 
- L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat perquè des de la 

part superior pugui observar la correcta elevació del poal sense risc per la seva banda de caiguda al buit i 
utilitzar el cinturó de seguretat convenientment ancorat. 

- S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal quan aquest es 
trobi al capdamunt del pou. 
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- El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de seguretat de manera que 
no es pugui desfermar. 

- Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es pugui  enganxar i 
desenganxar el poal sense  cap perill. 

- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca del pou un plint de 
protecció. 

- El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar cada jornada. 
- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sino només fins als dos terços de la seva capacitat. 
- S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 
- Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc canalitzat cap al lloc 

de treball. 
 En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat 

major d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 
 En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà 

una tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una distància mínima de 2 metres i al cas de 
trànsit de vianants a 1 metre. 

 En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i s'il·luminarà, a 
la nit, mitjançant punts de llum destellants. 

 L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro en terreny 
sec o botes de goma en presència de llots. 

 En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 
 El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de contacte 

elèctric no desitjat a causa d'un defecte d'aïllament. 
 S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellage” de connexió estiguin en perfecte estat, 

substituint-los en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament. 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’haurà de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 
 Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i , 

complementàriament, en els talls que sigui precís. 

Serveis existents: 
En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de seguretat que 
s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  
 Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents en 

els treballs pròxims a línies aèries les  formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 
distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a seguir 
en cas d'accident. 

 En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin  desviades, i davant de la possibilitat 
d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 
maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 
3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KVoltios 
5 metres per a tensions entre 110 KVoltios i 220 KVoltios 
7 metres per a tensió de 380 KVoltios 
aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor de 0,7xf 
(sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent (balanceig) o dilatacions. 

 En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

 En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques, 
s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny 
per on circulen. 

 En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 
especials de cautxú o de materials plàstics. 

 S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests 
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

 Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir 
del material adequat per aquesta protecció. 

 En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir dels 
dispositius de tall de corrent i si així succeix, la tensió automàticament es reestableix per un període de 
temps molt breu. 

 En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
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- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit invers al que 

va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte elèctric. 
- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el conductor o el 

maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny 
possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins una 
distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha de prohibir l'accés 
del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba sense tensió. 

 En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les persones que 
es trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 
 En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica i 

la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

Línies elèctriques subterrànies  
 S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc  causat pel cable subterrani, indicant la proximitat de la 

línia en el terreny. 
 A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en perfectes 

condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 
 En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està recoberta amb 

sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà excavar amb màquina fins a 50 
cm.de la conducció (llevat que prèviament de conformitat amb la companyia subministradora s'hagi donat 
autorització de treballar més a prop de la línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

 En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, s'hauran de 
realitzar, amb precaució, tatxos per a indagar el traçat de la línia, la seva profunditat i la protecció. 

 En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la conducció, a 
partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, etc. ; a partir de 50 cm., 
es farà manualment amb la pala. 

 Quan la conducció quedi en  l'aire,  es suspendrà  amb cordes o s'apuntalarà amb taules de fusta, evitant 
ser danyada per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereixi, s'hauran de col·locar obstacles 
que impedeixin l'acostament. 

 Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es tindrà en 
compte com principal mesures de seguretat : 

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi hagués) mitjançant 
recobriment o limitació de distància. 

- posada a terra i connexió en curtcircuït de totes les fases. 
- Comprovació d'absència de tensió. 
- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
- descàrrec elèctric de la línia 
 En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, de prendre les 

següents mesures : 
- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb  amb molt de compte. 
- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells en verificar 

l'excavació. 
- en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la companyia subministradora. 
 La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir amb tensió 

l'aïllament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions i normes que quan es 
tracta de línies aèries. 

Conduccions de gas  
 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de la 

profunditat de la conducció. 
 En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es començaran 

els treballs a mà fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el nombre que s'estimi 
necessari, per assegurar a la posició exacta. 
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 En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es començaran els 
treballs mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu superior de la canonada, 
procedint-se posteriorment a l'excavació fins a la canonada manualment. 

 No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada de gas. 
 Una vegada descalçada la canonada es lligarà o estampirarà per a evitar moviments i deterioració de la 

mateixa, per a poder avançar en els treballs. 
 No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres. 
 És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada. 
 És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació en servei. 
 És prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar la possible 

formació de espurnes en entrar en contacte amb elements metàl·lics. 
 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
 És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a suspendre o alçar 

càrregues. 
 Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà obligatori 

desconnectar prèviament el circuit elèctric. 
 Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, disposaran d'una 

correcta connexió a terra. 
 Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran perfectament aïllats i 

es procurarà que en les seves tirades no hi hagi empalmaments. 
 En cas de fiuta incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra es retirarà més enllà de 

la distància de seguretat assenyalada i no es permetrà acostar-se a ningú que no sigui el personal de la 
companyia subministradora. 

 En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es situaran tan lluny com sigui possible 
de la instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  
 S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb picots la seva 

direcció i profunditat. 
 En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm.de la canonada en 

servei. 
 Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es suspendrà o  

apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams  d'excessiva longitud, es protegirà i senyalitzarà 
convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines. 

 S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho requereix. 
 És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és amb 

l'autorització de la companyia subministradora. 
 No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 
 És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a susprendre i/o per a suspendre o alçar 

càrregues. 
 En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la companyia 

subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hagi estat reparada. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs d'aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació d'activitats 
constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Oxitallada 
Escales de mà 
Excavadora amb cullera bivalva 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Retrocarregadora 
 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direccióobligatòria". 
 Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 

- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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XARXES D'ABASTIMENT I DISTRIBUCIÓ 
1.- INTRODUCCIÓ. 

1.1 Definició: 
Col·locació i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis i/o aeris, destinats a 
proporcionar un servei urbà. 

1.2 Tipus de xarxes: 
 Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser: 
- Subterrànies. 
- Aèries. 
 Xarxa subterrània d'abastiment de fluids : aigua i gas.  

1.3 Observacions generals: 
Per a la construcció de les xarxes d'abastiment i distribució es seguirà el següent procediment: 
 Desviació de serveis afectats. 
 Execució de l'excavació de rases. 
 Col·locació de tubs, cables, conductors, vàlvules, arquetes, etc. sobre base de formigó o sorra. 
 bFarcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 
 
S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment de terres 
(excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, estrebacions (estampidors, 
travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, camió-grua, camió-fomigonera, camió-bomba, 
piconadores de corró o pneumàtica, etc. 
 
S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal·lades les tanques perimetrals de 
limitació de l'obres per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa, les instal·lacions d'higiene i benestar, 
així com, també, les connexions de servei provisionals d'aigua, electricitat i telèfon. 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 Definició: 
Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal·lacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i conduccions (tubs), per a 
garantir la distribució i subministrament als usuaris. 
 
Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal·lacions (estacions de regulació i mesura, etc.) i conduccions 
(tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 

1.2 Descripció: 
Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua: 
 Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al  dipòsit o estació de 

tractament.  
 Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de consum, i assegura el 

cabal instantani contra incendis. Tindrà un volum que permeti el subministrament necessari en un dia de 
màxim consum. 

 Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, etc.  que es 
disposen en l'entramat interior d'una població,  es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les 
preses per als usuaris (connexions) i altres serveis públics (reg, fonts, boques contraincendis, etc.). 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas: 
 Gaseoducte: transporta el gas a alta pressió (APB) des de la font subministradora fins a les  estacions de 

regulació i mesura. 
 Escalonament d' estacions de regulació i mesura i xarxes de distribució: que transformen l'alta pressió ( 

80 a 72 bar) del gaseoducte a la pressió màxima de consum (0,05 bar). 
 
En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials 
necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de 
material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions auxiliars; la 
instal·lació de tubs i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 
 conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 
 conductors de grues mòbils. 
 obrers. 
 personal especialitzat en instal·lacions d'aigua i gas. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 
instal·lació: 
 Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i 

piconadora pneumàtica manual. 
 Útils: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i 

balisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 
 Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell,etc. 
 Instal·lació elèctrica provisional. 
 Instal·lació provisional d'aigua. 
 Instal·lacions d'higiene i benestar. 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 
2.- RELACIÓ DE RISCOS. 
Segons  s’específica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, realitzem a 
continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta activitat. 
 
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la guia d'avaluació de 
riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,  
considerant a cada activitat només els riscos més importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels 
elements auxiliars necessaris per a portar-la a terme. 
 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà modificar-se en 
funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que aportació l'empresa constructora o 
empreses que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre. 
 
Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari (constructor), en 
desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i Condicions de Salut), haurà de 
considerar els riscos evitables amb les seves corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que 
no es puguin evitar per la seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la 
probabilitat de la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives per a 
minorar aquests riscos. 
 

Riscos 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 
3.-Caiguda d'objectes per desplom. 
4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
5.-Caiguda d'objectes. 
6.-Trepitjades sobre objectes. 
7.- Cops contra objectes immòbils. 
8.- Cops amb elements mòbils de màquines 
9.- Cops per objectes o eines. 
10.-Projecció de fragments o partícules. 
11.-Atrapaments per o entre objectes. 
12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 
13.-Sobreesforços. 
16.-Contactes elèctrics. 
20.-Explosions. 
21.-Incendis. 
23.-Atropellaments,  cops  i topades contra vehicles. 
27.-Malalties causades per agents químics. 
28.-Malalties causades per agents físics. 
29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 
(3) Risc específic  causat per  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 
(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(16, 20 I 21) Risc específic  causat pels  serveis afectats o existents. 
(27) Risc causat  per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 
(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 
(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 
3.- NORMA DE SEGURETAT. 

POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 
 Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els 

serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

PROCÉS 
 En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i 

pous. 
 El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 

mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 
 S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de vianants 

per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
 En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, ferides 

i erosions. 
 Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències metereològiques 
usaran botes d'aigua i impermeables. 

 En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària 
pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

 Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin  que per qualsevol 
causa els conductes llisquin o rodin. 

 Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar una 
distància mínima de seguretat de 2 metres. 

 L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 
 Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s'encreuïn ja que això podria produir la ruptura de la que quedés creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni deixar-les  al 

terra . 
 S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 
 S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 
 En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 

d'equilibri. 
 S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 

manera. 
 Si la càrrega es trobés malament  lligada  o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-se a  

lligar correctament. 
 Si quan s'inicii l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en això 

i  cal comprovar quina pot haver estat la causa. 
 No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 

atrapades entre  la càrrega i els cables. 
 S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar 

obstacles. 
 Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca 

alçada i a marxa moderada. 
 En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 
 S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 
 S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de terra  o  

al seu lloc de col·locació.  
 No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 
 S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 
 S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 
 S’ha  de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables. 
 S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calzos de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 
 L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 
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 Els treballs de hissat, desplaçament i  dipòsit o col·locació de tubs i càrregues s'ha de ser auxiliada per 
una persona que conegui les senyals de comandament de la grua.  

 Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les senyals 
previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 

 Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de la 
rasa, a la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que 
s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a 
distàncies no superior a 50 metres. 

 La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 
 Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugi 

produir. 
 Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el seu 

traçat i es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els treballs fins que 
s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les condiciones de 
treball. 

 Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gases i vapors en 
rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

 Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 
 Les eines dels instal·ladors  l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  en 

perfecte estat , de forma immediata. 
 Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 

(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 
 En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua independientment 

de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 
 Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cedeneta limitadora 

d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 
insegures. 

 El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
enrera, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris. 

 Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant s’altin estelles durant les tasques. 

ELEMENTS AUXILIARS 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs d’aquesta activitat, la 
normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica al final de la relació de activitats 
constructives, complementant la norma d’aquesta activitat. 

Escales de mà 
Retroexcavadora 
Bombatge de formigó 
Grua mòbil 
Formigonera pastera 
Grup compressor 
Martell pneumàtic 
Motobolquet 
Piconadora 
Camió grua 
 

 
Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condiciones de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 
4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 
 Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.  (Art. 7 RD 1627/1997) 
 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 
 Senyal de perill indefinit. 
 Senyal de perill d'obres. 
 Senyal de limitació de velocitat. 
 Senyal de prohibit avançar. 
 Senyal de final de prohibició. 
 Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 
 Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 
 

 
 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 
 Senyal d'advertència de risc elèctric. 
 Senyal  de prohibit el pas als vianants . 
 Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 
 Senyal de protecció obligatòria del cap. 
 Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 
 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
 Senyal de protecció obligatòria del cos. 
 

 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, 
Senyalització de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de 
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 
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XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA I GAS 
5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 
 Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 

- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

 Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

 Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar fregues). 
- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues). 
- Cinturó de seguretat, si es calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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ELEMENTS AUXIALIARS 
 
 

OXITALLADA 
 El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà sobre les 

següents condicions : 
- Hauran d’estar protegides les vàlvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora. 
- No es  barrejaran  les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s'hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera  perllongada. 
 S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 
 S’ha de prohibir  l’abandonament de les bombones després del seu ús. 
 Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les buides de 

les que estiguin plenes. 
 El magatzem de gasos liquats s'ubicarà a l’exterior de l'obra, amb ventilació constant i directa. 
 Es senyalitzarà les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosió i prohibit fumar. 
 Es controlarà que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzatla feina. 
 S’ha de comprovar que hi hagi les vàlvules antirretrocés de flama. 
 S’ha de vigilar que no hi hagi  fuites de gas en les mànegues d'alimentació. 
 A tots els operaris de l'oxitallada han de conèixer  la següent normativa : 

- Utilitzar sempre els carros portabombones per a realitzar la feina amb major seguretat i 
comoditat. 

- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar 
possibilitats d'accidents. 

- L'operari ha d'usar casc de polietilè (per a desplaçaments per l'obra), elm de soldador (casc + 
careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuiro, maneguins 
de cuiro, polaines de cuiro, davantal de cuiro i botes de seguretat. 

- No s'han d'inclinar  les bombones d'acetilè per a esgotar-les. 
- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades. 
- Abans d'encendre  l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les 

mànegues i aquestes estiguin  en perfecte estat . 
- Abans d'encendre  l’encenedor  s'ha de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules 

antirretrocés,  per a evitar possibles retrocessos de flama. 
- Per a comprovar que a les mànegues s’han de submergir, aquestes, sotapressió a recipient amb 

aigua. 
- No s’ha d'abandonar el carro portabombones en absència  perllongada, s’ha de tancar el pas de 

gas i portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjançant la clau apropiada. 
- S’ha d'evitar focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. 
- No depositar  l’encenedor  al terra. 
- S’ha d’assegurar que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d'utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color 

vermell) 
- No  s'ha d'emprar acetilè per a soldar o tallar materials que  continguin  coure; per poc que 

contingui  serà suficient perquè es  produeixi una reacció química i es formi un compost explosiu. 
- En cas d'utilització de l’encenedor per desprendre pintures l'operari haurà d'usar mascareta 

protectora amb filtres químics específics per als productes que es van a cremar. 
- En cas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Una vegada utilitzades les mànegues s'han d'arreplegar als carretons, així es realitzarà la feina 

d'una forma més còmoda, ordenada i per tant segura. 
- És prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli  encenedors  o bombones. Tampoc 

s'ha de fumar al magatzem de bombones. 
 

ESCALES DE MÀ 
 A les escales de fusta el travesser ha de ser d'una sola peça i els esgraons han d'anar acoblats. 
 En cas de pintar-se l'escales de fusta, s'ha de fer mitjançant vernís transparent. 
 No han de superar altures superiors a 5 metres. 
 Per a altures entre 5 i 7 metres s'hauran d'utilitzar travessers reforçats en el seu centre. 
 Per a altures superiors a 7 metres s'han d'utilitzar escales especials. 
 Han de disposar de dispositius antilliscants a  la seva base  o ganxos de subjecció al capdavant. 
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 L'escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’un 1 metre el punt de  desembarcament. 
 L'ascens o descens per l'escala s'ha de realitzar de front a aquesta. 
 

GRUP COMPRESSOR  
 El grup compressor  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  
 L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai 

inferior als dos metres de talls i talusos, en prevenció de riscos d’esllavissades . 
 El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que es 

garanteixi la seva estabilitat. I el transport dins de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 

 El grup compressor haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà 
d'utilitzar  l’equip de protecció individual (auriculars o taps). 

 Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per evitar l'emissió de soroll. En cas de l'exposició del compressor 
a altes temperatures ambientals s’ha de col·locar sota un ombràcul. 

 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina en tot moment. 

 Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells, vibradors o una altra Maquinària a la que es connecti. 

 Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de 
connexió tindran el seu corresponent estanquitat. 

 És  prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 
 

MARTELL PNEUMÀTIC 
 El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar 

equip de protecció individual (auriculars o taps). 
 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 

resguards de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  i ulleres. 
 Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 

martells. 
 Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de 

connexió tindran el seu corresponent estanquitat. 
 És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 
 Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter. 
 S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 
 No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 
 No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat  al terra. 
 L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, 

botes de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors 
auditius. 

 

MARTELL ELÈCTRIC 
 El martell elèctric haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar 

equip de protecció individual (auriculars o taps). 
 S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 

resguards de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  (en cas d'ambients amb pols  
pneumoconiòtics) i ulleres. 

 Abans d' accionar el martell s’ha d’assegurar que tingui la presa de terra connectada al circuit de terra, o 
si no n'hi ha, s’ha d'observar a la placa de característiques que el mateix té doble aïllament. 

 Abans d'iniciar la feina ha de consultar amb encarregat o comandament, si hi ha instal·lacions 
encastades que puguin ser atrapades pel punter. 

 Abans d'accionar el martell elèctric s'ha d'assegurar que el punter es troba ben subjecte. 
 S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 
 No s’haurà d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat. 
 No s’haurà de deixar, sota cap concepte, el martell clavat  al terra. 
 L'operari que manipuli  el martell haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de 

seguretat, guants de cuiro i si escau ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 
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CARREGADORA 
 S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a 

materials durs, emprar carregadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts. 
 S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, col·locar la cullera de roca. Els materials molt densos 

precisen cullerots més  petits . 
 Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar. 
 Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar. 
 Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de sobrepassar el límit 

màxim de pes per a evitar riscos.  
 És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics. 
 No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones. 
 Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de 

forma visible als límits de la zona d'evolució. 
 No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), eliminant aquests amb 

el braç de la màquina.  
 Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha d'abalisar la zona 

d'evolució de la màquina per a evitar l'accés a la mateixa de persones ja que la part giratòria de la pala 
pot xocar amb qualsevol persona que estigui situada entre la màquina i l'obstacle, xafant-la. 

 Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris.  S’ha d’utilitzar l'adequat al treball a 
realitzar. Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant, 
guardant els accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions. 

 Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de col·locar topalls o elements de 
bloqueig per a impedir la seva caiguda. 

 No s’ha de pujar un pendent  en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap a 
davant. 

 El maquinista que  condueixi  la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de casc de seguretat, 
calçat antilliscant i cinturó antivibratori. 

 En els zones de càrrega  s’ha de: 
- evitar el soscavat. 
- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin de 

la presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet. 

 

MOTOBOLQUET  
 Quan es  baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades 

brusques. 
 Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en pendent, 

s’hauran de calçar les rodes. 
 A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talusos, pous, s’haurà de col·locar un tauler 

que impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial a la vorera del desnivell. 
 A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa, i és 

prohibit el transport d'objectes que sortin de la vorera de la caixa. 
 Al  motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és  prohibit d’usar-lo com a transport per al personal. 
 La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor. 
 El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori. 
 No s'ha de circular amb el  motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en 

terrenys secs. 
 

EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA 
 No es situarà la màquina al costat de la vorera de la zona a excavar. 
 No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a l'hissar-la, per a no minvar la capacitat 

dels cables. 
 Quan estigui excavant la maquinària ha d’estar immobilitzada, amb els frens ficats. 
 Els productes de l'excavació es descarregaran en llocs concrets o directament al camió o dúmper. 
 No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui absolutament necessari. 
 Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviarà el cable quan: 

- aquest present punts de picadura amb oxidació avançada.  
- present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc. 
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- s'observin esquerdes. 
- existeixin lliscament del cable respecte als terminals. 
- quan el nombre dels seus fils d'aram estigui trencat en una proporció superior al 20% del total. 

 

RETROCARREGADORA 
 Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i manteniment 

de les carregadores i excavadores (retroexcavadores) són vàlides per a aquesta màquina depenent de 
l'equip amb què treballi a cada moment. 

 

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 
 S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys  tous, per a 

materials durs i trajectes curts sense desplaçament. Utilitzar excavadores sobre pneumàtics en terrenys 
durs i abrasius per a materials solts i trajectes llargs o de continu desplaçament. 

 S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat. 
 A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies al risc de 

bolcada, per això s’han d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs, assegurant la immobilitat 
del conjunt, els gats d'estabilització, dels quals disposen. 

 Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en terrenys 
secs però lliscants. 

 No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en pendents. 
 És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i translació per a evitar 

sobrecàrregues que provoquin la inestabilitat de la màquina. 
 Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comença a 

excavar per sota del xassís. 
 La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben  mig despreses. 
 En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la cabina 

del conductor. 
 Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de  quedar dins de la cabina si aquesta 

està protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que aquesta no 
estigui protegida contra impactes el conductor s’haurà de quedar fora, allunyat de l'abast de la possible 
pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat perquè pugui  actuar de guia. 

 Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat. 
 Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de manteniment per exemple, 

s'han d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la màquina. 
 Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb l'estrebació de seguretat 

per a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el fons i/o que 
puguin arrossegar la màquina. 

 En els zones d'excavació i càrrega s’ha de: 
- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o rasetes ceràmiques que avisin 

de  la presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper. 

 

BOMBEIG DE FORMIGÓ 
 L'equip encarregat del  la manipulacióde la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus 

de treball. 
 La canonada de la bomba de formigó, s'haurà de recolzar sobre cavallets, travant-se les parts 

susceptibles de moviment. 
 La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així 

caigudes per moviments incontrolats de la mateixa. 
 Abans d'iniciar el formigonat  d'una determinada superfície, s'establirà un camí de taulers segur, sobre el 

qual es recolzarà els operaris que realitzin l'abocament amb la mànega. 
 El formigonat de pilars i elements verticals, s'executarà governant la mànega des de castellets  de 

formigó (torreta  de formigonat). 
 El maneig, el muntatge i el desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un 

operari especialitzat, per a evitar accidents per taps o sobretensions internes. 
 Abans d'iniciar el bombeig de formigó, s'haurà de preparar el conducte (greixar canonades) enviant 

masses de morter de dosificació, per a evitar obturació del conducte. 
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 És prohibit d’introduir o d’accionar la pilota de neteja, sense abans instal·lar el ret d'arreplegada a la 
sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 

 En cas de detenció de la bola s’ha de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntarà a 
continuació la canonada. 

 Els operaris  lligaran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, 
apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés. 

 S’han de revisar periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigó i qualsevol reparació de la 
màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 

 En el cas d'aplicar el bombeig de formigó mitjançant camió amb braç desplegable abans de maniobra, 
aquest braç s'estendran les potes estabilitzadores del camió, per a evitar la bolcada. 

 

GRUA MÒBIL 
 Ha de tindre's en compte: 

- abans de començar qualsevol maniobra d'elevació o descens s’han de desplegar les potes 
estabilitzadores. 

- no treballar amb el cable inclinat. 
 S’ha de complir a cada moment el R.D. 2370/1966, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Instrucció 

tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a grues 
mòbils autopropulsades. 

 

FORMIGONERES PASTERES 
 S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància superior als 3 

metres  de la vorera de qualsevol excavació, per a així, evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 
 Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a protegir de la 

caiguda d'objectes. 
 Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 
 La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un rètol 

amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES“. 
 Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del dels carretons 

manuals, en prevenció dels riscos de  cops o atropellaments. 
 S'establirà un  empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície d'estada de l'operador de 

la formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada. 
 Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els òrgans de 

transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament. 
 Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 

descontrolats. 
 L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 
 La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  

terra. 
 La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés directe. 
 El  quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica. 
 Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa elèctrica. 
 En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s'haurà d'efectuar mitjançant la 

utilització d'un balancí que la sospesi per quatre punts. 
 Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar els conductes per a 

evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada 
acabat el procés de bombat, de cada jornada. 

 

PICONADORA 
 En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca 

amplària. 
 No s'ha d'accedir a la màquina pujant-se pels corrons. 
 L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores. 
 La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés. 
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CAMIÓ GRUA  
 Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran calzos immovilizadors a les quatre rodes i els gats 

estabilitzadors. 
 Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista. 
 Els ganxos  estaran dotats de pestells de seguretat. 
 És prohibit de sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en funció de 

l'extensió braç-grua. 
 El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les 

maniobres seran expressament dirigides per un senyalitzador, en previsió dels riscos per maniobres 
incorrectes. 

 Si el camió ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de circulació no 
superen el 20% com a norma general (excepte característiques especials del camió en concret). 

 És prohibit de realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de suport del camió 
estigui inclinada cap al costat de la càrrega, per a evitar bolcades. 

 És prohibit d’estacionar o circular amb el camió grua a distàncies inferiors a 2 metres de desnivells o 
talusos. 

 És prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la càrrega. 
 És prohibit d’arrossegar càrregues amb el camió grua. 
 Les càrregues en suspensió, per a evitar  cops i balancejos es guiaran mitjançant caps. 
 És prohibit  de romandre  persones entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5 metres. 
 És prohibit de romandre sota les càrregues en suspensió. 
 El conductor del camió grua ha d’estar en possessió del certificat de capacitació que acrediti la seva 

formació. 
 S'ha de mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms. 
 S'ha d'evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal de l’obra. 
 No s'ha de fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalitzador.  
 S'ha de pujar i abaixar del camió grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat. 
 No s'ha de botar mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent risc per a la seva 

integritat física. 
 Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre 

instruccions, no ha d'intentar abandonar la cabina encara que el contacte s’hagi aturat ; i no s’ha de 
permetre que ningú toqui el camió grua. 

 Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir l'ajuda del senyalitzador. 
 Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resistència necessària per a 

suportar el pes de la màquina. 
 S'ha d'assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament. 
 No s'ha de penjar ningú ni  
 

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

- S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar, 
preveient la connexió provisional d'aigua i electricitat i l’evacuació d'aigües fecals. 

- Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, considerant 
l'evolució d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les següents necessitats : 
canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 

- Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser: 
 mòduls prefabricats 
 construïdes en obra. 
- En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres: 
 Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i equipat amb seients i 

taquilles individuals. 
 Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo per cada 10 

treballadors. 
 Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima d'1 dutxa per cada 

10 treballadors. 
 Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotació mínima serà de: 

1 inodor per cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions mínimes dels 
mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'altura. 

 Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilació, calefacció i 
il·luminació. 

- Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i mòduls de 
vestidor, adaptant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un mòdul a un altre. 
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- Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han de construir a 
prop de l'accés, perquè el treballador pugui   canviar-se abans d'incorporar-se al treball. 

- En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure en principi una 
zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada,  a causa de  la dinàmica de l'obra, es disposi 
d'espai  a l’interior de l'edifici que s'està construint, havent-se de construirles Instal·lacions d'Higiene i 
Benestar amb els paràmetres anteriorment ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin, 
també,a prop de les vies d'accés. 

- Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra que hauran de 
complir a cada moment la idoneïtat quant a il·luminació i climatització segons la temporada. 

- Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 
 

MAGATZEM I APARCAMENT 

- S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció personal i 
col·lectiva. 

- S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra el 
permet. 

- S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l'obra, 
i en el cas que estiguin estacionats limitant la circulació viària s'haurà de demanar permís municipal. Es 
senyalitzarà la prohibició d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es limitarà la zona amb 
tanques de vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises  llampegants durant la nit. 

  

MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

Condicions generals de seguretat 
En començar la jornada 
 Els conductors-operadors no han de portar robes sueltes o àmplies. 
 S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre d'instruccions de la 

màquina, així com les consignes particulars de l'obra. 
 Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu  estat  i possibles pèrdues. 
 Ajustant, el seient a les seves necessitats. 
 S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 
 Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 
 Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos òrgans de 

la màquina: direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la màquina. 

Durant el treball 
 És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball reglamentària, així com 

també és prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les 
arestes o comandaments de la màquina. 

 No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el seu 
funcionament, les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva 
prevenció. 

 Abans de  l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovació de 
la visibilitat i del clàxon de marxa enrere. 

 L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 
 Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o senyalitzador. La 

presència del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar constantment i en tots els sentits. 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’ha de 

senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 
 En marxa enrere,  el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 
 Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 
 No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador. 
 L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor en marxa, o els 

braços i cullerots alçats. 
 Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retràctils i mòbils 

de la màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats. 
 Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i portar 

totes les llums enceses fins i tot si és de dia.  
 S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la senyalització, prioritats i 

prohibicions. 
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 S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això s'ha de circular a 
un costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible. 

 No s'ha de circular mai en punt mort. 
 No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 
 En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 
 Quan la màquina està  estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per aquesta amb finalitat de 

descans. 
 No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per a poder 

reprendre's el treball. 

En finalitzar la jornada 
 L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre vehicle i 

vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment. 
 L'operador una vegada  estacionada  la màquina ha de recolzar  al terra  el casset o fulla. 
 Abans de sortir del lloc de conducció ha de tindre's en compte : 

- posar el fre d'estacionament. 
- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 
- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria. 
- treure la clau del contacte. 
- bloquejar totes les parts mòbils. 
- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 

 L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al vehicle. 
 En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal funcionament s'ha de 

redactar un informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo immediatament al 
Servei de manteniment i a l'encarregat de l'obra. 

Manteniment 
 S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el gel a l'hivern ; el 

fang gelat pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres funcions. 
 No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre  la màquina ja que pot produir un incendi. 
 Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació apropiat i s’ha 

d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat degudament els necessaris calzos i 
immobilitzacions. 

 Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col·locar tots els 
dispositius protectors. 

 En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, bloquejar la 
màquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte col·locant una nota, en lloc visible, perquè es 
llegeixi clarament. 

 S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 
 No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 
 En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, utilitzant, a més, ulleres 

antiprojeccions. 
 Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a 

evitar cremades. 
 Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar. 
 Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi 

que aquest líquid és corrosiu. 
 Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és inflamable. 

Condicions específiques de seguretat 
 L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la 

màquina i conèixer les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva 
prevenció. 

 L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels companys que 
treballin a prop de la seva zona d'influència. 

 Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les recomanacions de 
seguretat de cada màquina. 
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En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la 
segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 
i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció. 
 
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte 
d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l'obra. 
 
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de 
l'obra com un capítol més del mateix. 
 
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels 
treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats 
d'organismes especialitzats. 
 
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es 
refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi 
disminució de l'import total, ni  dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 
 
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de 
seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos 
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del 
projecte d'obra. 
 
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 
 
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del 
Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les 
Administracions publiques. 
 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es farà declaració 
expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i 
salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
 
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un 
pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les 
previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En 
aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 
corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i 
salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no 
podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 
 
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el 
promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant 
l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
 
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 
 
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració 
publica que hagi adjudicat l'obra. 
 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs 
anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa. 
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Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontratctistes. 
 
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre 
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que 
pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques 
ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
 
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder 
de la direcció facultativa. 
 
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les 
empreses intevintents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en 
matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer 
anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
 
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, estaran 
obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social 
de la província en què es realitza l'obra. 
 
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels 
treballadors d'aquest. 
 
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a 
l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma 
visible, actualitzant-se si fos necessari. 
 
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de 
seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 
 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques 
competents.  
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PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS 
PREVENTIUS: 
 
 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer 

de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 

14 d'abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   

CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ.Conveni O.I.T. 23 de Juny de 

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. 

B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 

16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 

de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 

12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 

de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 

1995. 
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de 

Gener de 1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 

23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 

14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS 
TREBALLADORS. R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE 
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. 
de 24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 
de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 
d'Octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997. 

 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 
Condicions ambientals. 
 IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940. 
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 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL 
DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 

 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre 

de 1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instal·lacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 

d'Octubre de 1.973. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. 

Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 
 EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 

Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 
 REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny 

de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol 

de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986. 
 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 

Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre 
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 
de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de 
Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per 
O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 
Març de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL 

TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC 
 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978. 
 CONVENIS COL·LECTIUS. 
 
Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140 

de 12/06/1997 
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
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PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, 
us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d'ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional. U.N.E.-E.N.  345: 1993 
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional. U.N.E.-E.N.  346: 1993 
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures.Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part 
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball 
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura.Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc provistos 
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o  

U.N.E.-E.N.  405:1993 
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dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 
  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  60903:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció 
química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques 
connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 
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6. DOCUMENT BÀSIC 6 - FITXES TÈCNIQUES DELS EQUIPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 ALBERT CENTELLES – GAIZKA NAVARRO- ENGINYERS INDUSTRIALS    

 PROJECTE EXECUTIU DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA SANITÀRIA I CONTRA 
INCENDIS A CONJUNT DE NAUS INDUSTRIALS PER A MERCABARNA AL 
CONJUNT DE NAUS DEL MULTISERVEIS 1 
  

44 

 





Baterías Gatell, S.A
C/ Valencia, 471, Local
08013 BARCELONA (España)
www.gatell.com
gatell@gatell.com

Batería para contadores, de polipropileno

Batería para la centralización de contadores individuales 
 cado 

AENOR de producto nº 001/003768 de 19/07/2006.

Circuito de polipropileno copolímero random totalmente 
atóxico. No comunica al agua ningún tipo de color, sabor 
u olor.

Sin corrosión química ni electrolítica.

Alta resistencia a todo tipo de aguas (rango de pH de 1 a 14).

Ausencia total de incrustaciones debido a la calidad de las 
paredes internas del tubo y a la falta de a  nidad química del 
producto precipitado causante de la incrustación.

Resistencia al hielo debido a la elasticidad típica del material, 
el tubo aumenta de sección absorbiendo el incremento de 
volumen del líquido.

Pérdidas de carga muy bajas debido a sus super  cies  
perfectamente lisas.

La elasticidad del material del circuito evita la propagación de 
ruidos y vibraciones y proporciona una mayor absorción de 
los golpes de ariete.

Material con una gran vida útil de uso ininterrumpido.

Cumple con el Código Técnico de la Edi  cación aprobado en 
el RD 314/2006 de 17 de marzo.

Características:

1. Pletina orientable.
2. Circuito de tubo de polipropileno según

UNE-EN ISO 15874-1:2004 y UNE-EN ISO
15874-2:2004.

3. Etiqueta identi  cativa.
4. Brida de acero F-111 según norma DIN

2573.
5. Contrabrida de acero F-111 según norma

DIN 573.
• Junta  de EPDM.
• Tornillería según EN-10204-1.1.

Telf.:  902 760 98709.2006

Ref. BH003
Aplicación: Centralización de los contadores 
individuales para agua potable, en los edi  cios de 
viviendas.

Ref. Ø Nº pletinas 2 Filas 3 Filas

BH003

63
4 •

6 • •

75

8 •

9 •

10 •

12 • •

14 •

15 •

16 •

18 • •

20 •

21 •

22 •

24 • •

26 •

27 •

28 •

30 • •

90

33 •

36 •

39 •

42 •

45 •

1

2

3

5
4

1 3/1

•

•
•
•

•

•

•

•

•



Dimensiones de batería según norma UNE 19900-1: 2005.
Baterías ligeras, de fácil manipulación e instalación.
  ciales en el circuito.
Cada batería está identi  cada unitariamente. Se suministra con ganchos, contrabrida de conexión al tubo de alimentación, 
junta y tornillería.

Normalmente la entrada de la batería se sitúa a un lado en disposición vertical inferior, aunque bajo demanda se puede 
servir la entrada en las siguientes disposiciones:

Baterías especiales (Ref. BH003E) Previa consulta, pueden adaptarse las dimensiones entre pletinas y  las a la 
disponibilidad de espacio de instalación. 

(*) Y = Espacio previsto entre bridas para válvula de retención Ref. BH012 (no suministrada con la Ref. BH003 y sus variantes)

Accesorios:

Recambios:

Batería para contadores, de polipropileno

09.2006

Ref.
Gancho batería PPR
Tornillo brida 2” y ½”
Tornillo brida 3” 14x70

BH047
BH031
BH048

Ref.
Brida DIN 2573
Junta para brida DIN 2573

BH009
BH019

B
A

Ref. Ø Número
pletinas

Filas A 
(m)

B 
(m)

Y(*)

(m)
Peso 
Kg.

BH003

63
4 2 0,61 0,45

0,084
7,0

6
2 0,73 0,57 7,6

75

3 0,61 0,45 9,2
8 2 0,90 0,74

0,090

10,5
9 3 0,78 0,62 13,2
10 2 1,02 0,86 11,2

12
2 1,14 0,98 11,9
3 0,90 0,74 14,3

14 2 1,26 1,10 12,6
15 3 1,02 0,86 15,3
16 2 1,38 1,22 13,3

18
2 1,50 1,34 14,0
3 1,14 0,98 16,4

20 2 1,62 1,46 14,7
21 3 1,26 1,10 17,5
22 2 1,74 1,58 15,4

24
2 1,86 1,70 16,1
3 1,38 1,22 18,5

26 2 1,98 1,82 16,8
27 3 1,50 1,34 19,6
28 2 2,10 1,94 17,5

30
2 2,22 2,06 18,3
3 1,62 1,46 19,4

90

33 3 1,76 1,61

0,105

30,1
36 3 1,88 1,73 31,5
39 3 2,00 1,85 32,8
42 3 2,12 1,97 34,2
45 3 2,24 2,09 35,5

•
•
•
•

•

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, 
en función del progreso técnico.1 3/2

• Cuadro de clasificación: Ref. BH006 • Brida barco: Ref. BH011
• Gancho batería PPR: Ref. BH047 • Pipa ampliación: Ref. BH030
• Brida ciega: Ref. BH007 • Válvula de retención: Ref. BH012
• Brida bana: Ref. BH010 • Flexo macho/hembra: Ref. BH014

      Superior     Lateral inferior          Lateral superior            Central inferior Central superior       Doble entrada
  Ref. BH003S      Ref. BH003L           Ref. BH003LS              Ref. BH003C  Ref. BH003CS       Ref. BH003D  
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