
 

 

 

 

 

PROMOTOR        

Mercados y abastecimientos de Barcelona, S.A. 

 

DOCUMENT    FEBRER 2016 

Projecte Tècnic 

 

EXPEDIENT 1216 

Projecte de rehabilitació de coberta al Conjunt de 

naus Multiserveis 1 de Mercabarna (Barcelona) 



 

 



 

 

CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE TÈCNIC 

M. MEMÒRIA 

M In. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA 

 MG. DADES GENERALS 

  MG1. Identificació i objecte del projecte 

  MG2. Agents del projecte 

  MG3. Relació de documents complementaris i projectes parcials 

 MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

MD2. Descripció del projecte 

MD3. Prestacions de l’edifici. Requisits a complimentar en funció de les 

característiques de la intervenció 

 MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC0. Treballs previs, replanteig general i adquació del terreny 

MC1. Sistema estructural 

MC2. Sistemes envolvent i d’acabats exteriors 

MC3. Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

 MN. NORMATIVA APLICABLE 

  MN1. Edificació 

  MN2. Altres 

 MA. Annexos a la memòria 

 PC. PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 A01 Situació i emplaçament 

 A02 Estat Actual_Coberta 

 A03 Estat Actual_Alçats façana 

A04 Estat Actual_Alçats dent de serra 

A05 Proposta_Coberta 

A06 Proposta_Subestructura coberta 

A07 Proposta_Alçats façana 

A08 Proposta_Alçats dent de serra 

A09 Proposta_Detalls 1 

A10 Proposta_Detalls 2 

 

PR. PRESSUPOST 

PR In. ÍNDEX DEL PRESSUPOST 

 AM. AMIDAMENTS 

 PR. PRESSUPOST 

 RM. RESUM DEL PRESSUPOST 

 UF. ÚLTIM FULL 

 

DA. DOCUMENTS ANNEXOS 

 DA In. ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ ANNEXA 

DA1. Memòria de l’Estructura 

DA2. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

DA3. Estudi de Gestió de Residus 

DA4. Pla de Control de Qualitat 

DA5. Annex Fotogràfic 



 

 

  

 



 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

EXPEDIENT FEBRER 2016 

Memòria Tècnica 





 
EXP 1216 

Memòria Tècnica 

 

www.masalaconsultors.com 3/20 

 

I. MEMÒRIA 

IN. Índex de memòria 

I. MEMÒRIA .................................................................................................................................. 3 

IN. Índex de memòria ................................................................................................................ 3 
MG. Dades generals ................................................................................................................. 5 

MG 1 Identificació i objecte del projecte ......................................................................... 5 

MG 2 Agents del projecte .................................................................................................. 5 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials ............................. 5 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida ............................... 6 

MD 2 Descripció del projecte ............................................................................................ 6 

MD 2.1 Descripció general del projecte ...................................................................... 6 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances 

municipals i d’altres normes .......................................................................................... 7 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa funcional. Descripció general dels 

sistemes ........................................................................................................................... 7 

MD 2.4 Relació de superfícies d’actuació................................................................... 7 

MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les 

característiques de l’edifici ................................................................................................ 7 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici........................................................... 7 

MD 3.2 Seguretat estructural ........................................................................................ 8 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi .............................................................................. 8 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat ............................................................. 8 

MD 3.5 Salubritat ............................................................................................................ 8 

MD 3.6 Protecció contra soroll ..................................................................................... 8 

MD 3.7 Estalvi d’energia................................................................................................ 8 

MC. Memòria constructiva ......................................................................................................... 8 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny ............................... 8 

MC 1 Sistema estructural .................................................................................................. 9 

MC 1.1 Estructura ........................................................................................................... 9 

MC 2 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors ............................................................. 9 

MC 2.1 Façana ............................................................................................................... 9 

MC 2.2 Coberta ............................................................................................................... 9 

MC 3 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis .......................................... 9 

MC 3.1 Evacuació d’aigües .......................................................................................... 9 

MN. Normativa aplicable ........................................................................................................... 9 

MN 1 Edificació ................................................................................................................... 9 



 
EXP 1216 

Memòria Tècnica 

 

www.masalaconsultors.com 4/20 

 

MN 3 Altres ........................................................................................................................ 11 

II. PLEC DE CONDICIONS ......................................................................................................... 12 

PC. Plec de condicions generals............................................................................................. 12 

 

  



 
EXP 1216 

Memòria Tècnica 

 

www.masalaconsultors.com 5/20 

 

MG. Dades generals 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 

Títol del projecte: Projecte de rehabilitació de coberta al conjunt de naus Multiserveis 1 de 
Mercabarna (Barcelona). 

Objecte de l’encàrrec: Rehabilitació de la coberta del conjunt de naus per trobar-se aquesta 
en mal estat i presentar goteres a la zona de la canal. 

Situació: Conjunt de naus Multiserveis 1, (entre carrer Longitudinal 8 i carrer 
Longitudinal 10, amb carrer Transvesal 8) 

Referència cadastral: 61613D3DF2766A0001WG 

MG 2 Agents del projecte 

Promotor: Nom:  Mercados y abastecimientos de Barcelona, S.A. 

CIF:  A08210403 

Responsable: Agustí Añón 

 

Projectista: Nom:  Miquel Àngel Sala i Mateus 

NIF:  40885717C 

Titulació: Arquitecte 

Adreça:  c/Hercegovina 25, 08006, Barcelona 

 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials 

-Estudi geotècnic.      No és necessari. 

-Projecte de Infraestructures comuns de Telecomunicacions. No és necessari. 

-Estudi de seguretat i salut.     Redactat pel mateix tècnic. 

-Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició. Redactat pel mateix tècnic. 

-Certificació energètica.      No és necessari. 

-Control de qualitat.      Redactat pel mateix tècnic. 

-Estudi topogràfic      No és necessari. 

-Projeccte d’instal·lació elèctrica.    Redactat per altre tècnic. 

-Projecte d’instal·lació d’aigua i contra incendis.   Redactat per altre tècnic. 
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MD. Memòria descriptiva 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

L’encàrrec consisteix en la rehabilitació de la coberta del conjunt de naus Multiserveis 1, 
situada entre els carrers Longitudinal 8 i Longitudinal 10, amb el carrer Transversal 8 de 
Mercabarna, degut a que es troba en mal estat i a que presenta goteres a la zona de la canal. 

La nau té unes dimensions d’aproximadament 60 x 40 m = 2400 m
2
, sense comptar la 

marquesina perimetral. 

Es tracta d’una coberta en dent de serra, amb quatre crugies de 60 x 10 m cadascuna. 

A la part baixa de la dent de serra, en cada una de les crugies, hi ha una canal oberta que 
desaigua en dos punts, situats als extrems, a les dues façanes, amb una longitud total de 60 m. 
Aquesta canal està infradimensionada i presenta problemes en situació de pluja abundant. 
Aquest és un dels principals aspectes a resoldre en la proposta d’intervenció. 

La rehabilitació de la coberta també implica l’actuació en la part superior de la façana, acabada 
amb xapa de característiques similars a la de coberta. En aquest cas, i pel que fa a la façana 
que dóna al carrer Longitudinal 8, es vol que aquesta arribi fins la part alta de la dent de serra, 
ocultant la visió de la coberta i de les instal·lacions que hi transcorren des del carrer. 

Alhora que es rehabilita la coberta també es preveu refer la instal·lació d’aigua i la instal·lació 
elèctrica. El present document no inclou aquestes actuacions, els projectes de les quals han 
estat redactats per altres tècnics. 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del planejament vigent, Pla 
General Metropolità de Barcelona, aprovat en data 14 de juliol de 1976. 

Pel que fa a les seves prestacions, el projecte compleix els requisits bàsics de qualitat 
establerts per la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE, llei 38/1999) i desenvolupats 
principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE RD 214/2006). 
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i 
municipal que li sigui d’aplicació. 

MD 2 Descripció del projecte 

MD 2.1 Descripció general del projecte 

El projecte consisteix en la rehabilitació de la coberta de la nau Multiserveis 1 de Mercabarna. 

Les modificacions que es pretenen fer tant a la coberta (augmentant el pes del tancament) com 
a la façana (augmentant-ne l’alçada), comporten la necessitat de comprovar l’estructura 
existent per tal de verificar el seu correcte comportament, i aquesta comprovació cal fer-la amb 
la normativa actual com a referència (CTE). 

Els treballs a realitzar són els següents: 

Reforços estructurals: 

- Reforç dels muntants de les encavallades principals mitjançant xapes de 8 mm. 

- Reforç puntual del cordó inferior de les encavallades secundàries, a la part baixa, 
mitjançant xapa de 12 mm. 

- Lligat de cordó inferior d’encavallades secundàries mitjançant barra corrugada. 

- Formació de nova encavallada contravent i per pas d’instal·lacions, a nivell de la part 
superior del dent de serra. 

Arquitectura: 

- Rehabilitació de coberta mantenint xapa de tancament existent i instal·lant un nou 
tancament format per xapa grecada d’acer galvanitzat de 0.6 mm de gruix, sobre perfils 
omega o zeta, segons el cas, fixats a les corretges existents. La pendent de la coberta 
actual es modifica, aixecant-la 12 cm a la part més baixa i 4 cm a la part més alta. Així 
s’aconsegueix disposar de més alçada per augmentar la capacitat de la canal. 

- Caldrà garantir que no es produirà cap perforació en el pla de coberta, sobretot a les 
zones properes a la canal. 

- Les entrades d’instal·lacions cap a l’interior es realitzaran sempre pel pla de façana del 
dent de serra. 
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- Façanes dent de serra. Desmuntatge dels tancaments existents, incloses les xapes de 
remat, i execució de nou tancament segons proposta, que consisteix en una franja 
superior de xapa grecada d’acer galvanitzat, d’iguals característiques que la de 
coberta, fixada sobre subestructura formada per UPN-100 existent i nou tub 100.50.4. 
La franja inferior està formada per lames fixes de xapa d’acer galvanitzat amb marc 
format per tub 60.40.2, d’1.3 m d’amplada, en les zones on a l’interior hi ha situades 
màquines que necessiten ventil·lació, o bé  xapa grecada de policarbonat compacte de 
0.8 mm de gruix on no és necessària la ventil·lació. 

 

- Façanes exteriors perpendiculars al dent de serra. Desmuntatge dels tancaments 
existents, incloses xapes de remat, i execució de nou tancament mitjançant xapa 
grecada d’acer galvanitzat, d’iguals característiques que la de coberta, fixada 
directament sobre paret ceràmica en la part inferior i sobre estructura metàl·lica a la 
part superior. 

 

Instal·lacions: 

- Substitució de canal existent per nova canal formada per doble xapa plegada amb llana 
de roca i impermeabilitzada amb làmina sintètica de TPO de 1.5 mm de gruix. 
Substitució dels baixants existents per nous baixants de pvc de diàmetre 125 mm. 

- Totes aquelles instal·lacions que es trobin recolzades sobre la xapa de tancament de 
coberta s’hauran de moure per tal de poder dur a terme les actuacions proposades. 

- Tots aquells elements situats a coberta que envaeixin la canal s’hauran de retirar i 
situar en una nova ubicació per tal de garantir l’estanquitat de la canal. 

 

Mitjans auxiliars: 

Les tasques es realitzaran amb treballs verticals i amb cistella elevadora. 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i 
d’altres normes 

El planejament vigent és el corresponent al Pla General Metropolità PGM, aprovat en data 14 
de juliol de 1976. Segons el planejament vigent, l’immoble presenta la següent qualificació 
urbanística. 

Qualificació del sòl: Sòl urbà. 

Denominació zona: Clau 7c 

Les actuacions proposades es regeixen i compleixen les ordenances metropolitanes 
d’edificació, aprovades el 15 de juny de 1978, i incloses dins de la normativa urbanística 
establerta al Pla General Metropolità de Barcelona. 

MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa funcional. Descripció general dels sistemes 

Les actuacions proposades pretenen la rehabilitació de la coberta, així com la resta 
d’actuacions exposades al punt 2.1, sense modificar la composició ni el programa funcional de 
l’edifici. 

MD 2.4 Relació de superfícies d’actuació 

- La superfície d’actuació en coberta és de ~2400m
2
. 

- La superfície d’actuació en façana és de ~1100m
2
. 

MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’edifici 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 
El present projecte no modifica les condicions de funcionalitat de l’edifici. 
 
MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 
El present projecte no modifica les condicions d’accessibilitat de l’edifici. 
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MD 3.2 Seguretat estructural 

El present projecte inclou la comprovació de l’estructura existent en relació a la normativa 
actual, CTE. S’han proposat els reforços suficients per tal de complir amb els requisits 
d’estabilitat i aptitut de servei. 
Consultar la memòria d’estructura adjunta com a document annexe. 

MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 

- Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici: 
Les actuacions proposades en el present projecte no afectaran les condicions d’intervenció 
de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici. 
- Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi: 
Les actuacions proposades en el present projecte no afectaran les condicions de limitació 
de la propagació interior de l’incendi. 
- Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi: 
Les actuacions proposades en el present projecte no afectaran les condicions de limitació 
de la propagació exterior de l’incendi. 
- Condicions de resistència al foc de l’estructura: 
No s’intervé globalment en la protecció al foc de l’estructura. 
En els punts afectats per l’execució de reforços estructurals en els que s’hagi de retirar 
localment el revestiment de protecció contra incendis, està previst que aquest es restitueixi 
un cop finalitzats els treballs de reforç estructural. 
- Condicions per l’evacuació dels ocupants: 
Les actuacions proposades en el present projecte no afectaran les condicions per a 
l’evacuació dels ocupants. 
- Instal·lacions de protecció contra incendi: 
Les actuacions proposades en el present projecte no afectaran les instal·lacions de 
protecció contra incendis existents. 
En paral·lel a aquest projecte, tal com s’ha dit al punt MG3, es realitzen els següents 
projectes: 

o Projecte d’instal·lació d’aigua contra incendis. 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

Les actuacions proposades en el present projecte no afectaran les condicions de seguretat 
d’utilització i accessibilitat. 

MD 3.5 Salubritat 

Pel que fa al dimensionat de la nova canal i dels nous baixants, tots ells s’han dimensionat 
seguint les indicacions de l’HS 5, Evacuació d’aigua. 
Isoyeta 60 – Zona B -> Intensitat pluviomètrica = 135 mm/h 

MD 3.6 Protecció contra soroll 

No és d’aplicació per tractar-se d’obres de rehabilitació, segons punt d) de l’Àmbit d’aplicació 
del propi document. 

MD 3.7 Estalvi d’energia 

Per tractar-se d’una intervenció en edifici existent cal tenir en compte el criteri de no 
empitjorament. 
En aquest cas, tant pel que fa a la coberta com pel que fa a la façana, es mantenen les 
solucions constructives existents pel que s’entén que no s’empitjora la resposta actual de 
l’edifici en quant a estalvi d’energia. 

MC. Memòria constructiva 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

- Per l’execució dels treballs caldrà retirar totes aquelles instal·lacions que estan situades 
recolzades sobre la xapa de tancament de coberta i que impedeixin la realització dels 
treballs, així com tots aquells elements de suport de les mateixes que envaeixin el 
volum de la nova canal. 
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MC 1 Sistema estructural 

MC 1.1 Estructura 

- Es preveu el reforç dels muntants de les encavallades principals mitjançant xapes de 8 
mm. 

- Es preveu el reforç del cordó inferior de les encavallades secundàries en la part baixa 
mitjançant xapa de 12 mm, així com el lligat del mateix amb barres corrugades. 

- Es preveu la formació d’una nova encavallada contravent i per pas d’instal·lacions, 
situada a nivell de la part superior del dent de serra. 

- Es preveu el repicat puntual i posterior restitució del revestiment contraincendis dels 
elements a reforçar. 

Consultar la memòria d’estructura adjunta. 

MC 2 Sistemes envolvent i d’acabats exteriors 

MC 2.1 Façana 

Part cega de les façanes: 

- Formada per xapa grecada d’acer galvanitzat, de 0.6 mm de gruix i 35 mm d’alçada de 
la greca (G.0.6), fixada sobre subestructura. 

Buits de façana amb lames 

- Formats per lames fixes de xapa plegada d’acer galvanitzat de 1.5 mm de gruix, amb 
marc format per tub 60.40.2 ancorat en quatre punts a subestructura. Amplada del 
mòdul 1.3 m. Aquest tancament s’instal·larà a tots els punts de la façana on hi hagi 
maquinària a l’interior que necessiti ventilar. 

Buits de façana amb policarbonat 

- Formats per perfil grecat de policarbonat compacte transparent, e=0.8 mm. 

MC 2.2 Coberta 

- Formada per xapa grecada d’acer galvanitzat, de 0.6 mm de gruix i 35 mm d’alçada de 
la greca (G.0.6), fixada a subestructura formada per perfils ZF i/o OF de diferents 
alçades per variar la pendent de la coberta i augmentar l’alçada de la canal. La 
subestructura anirà fixada a les corretges existents. 

MC 3 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

MC 3.1 Evacuació d’aigües 

- Substitució de canal existent per nova canal amb major capacitat, dimensionada 
segons CTE, formada per doble xapa plegada d’acer galvanitzat de 0.6 mm i nucli de 
llana de roca de 30 mm. Disposarà de sobreeixidor a l’extrem de façana, excepte en els 
casos que el moll s’hagi tancat. 

- Impermeabilització de nova canal amb làmina sintètica TPO de 1.5 mm de gruix, amb 
perfils colaminats i platines per formar la geometria. 

- Baixant a l’exterior de PVC de diàmetre 125 mm.  

MN. Normativa aplicable 

MN 1 Edificació 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación. 

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

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

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

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
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Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

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

Libro de Ordenes y visitas 

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

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

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Materials i elements de construcció 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

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

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

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

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

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

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

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

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

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

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

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

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

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i 
cobertes i d'elements resistents components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

Residus d’obra i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

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

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 
de juny. 

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

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
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Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Seguretat i salut en les obres de construcció 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

RD 1627/1997, 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 
Modificació per RD 337/2010. 

Ley de prevención de riesgos laborales 

Ley 31/1995, de 8 de novembre (BOE:10/11/95) 

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE:13/12/03) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo en materias de Trabajos temporales en altura 

RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/04) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, 
però el RD 1627/97 l’esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de 
la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006 (BOE: 19/10/06) 

Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

RD 1109/2007. Modificació per RD 337/2010. 
Protecció contra incendis 
RD2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de seguretat contra incendis 
en els establiments industrials (RSCIEI). 

MN 3 Altres 

No escau al present projecte. 
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II. PLEC DE CONDICIONS 

PC. Plec de condicions generals 

Capítol Preliminar: Disposicions Generals 

Naturalesa i objecte del Plec General 

Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular 
l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les 
intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al 
Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  
encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells 
i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

Documentació del Contracte d'Obra 

Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel 
que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte d'empresa o arrendament d'obra 
si és que existeix. 

2. El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols i pressupost). 

Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a 
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les 
especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a 
escala. 

Capítol I: Condicions Facultatives  

Epígraf 1: Delimitació general de funcions tècniques  

- El Tècnic Director  

Article 1.- Correspon al Tècnic Director:  

a) Comprovar que les característiques de l'obra existent s'ajusta a les previsions fetes al 
projecte.  

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.  

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per 
tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries 
que calguin per aconseguir la solució correcta.  

d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció 
amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.  

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte 
de la recepció.  

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i els certificats que calguin.  

g) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb 
les regles de bona construcció.  

h) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra, així com 
efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat 
constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà 
puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes. 

- El Constructor 
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Article 2.- Correspon al Constructor:  

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.  

b) Adoptar en tot cas totes les mesures i mitjans de seguretat que calguin per tal d'evitar 
accidents als obrers o danys a tercers. Es compliran totes les disposicions vigents en matèria 
de seguretat i higiene en el treball. Dels accidents i perjudicis de tot gènere per incompliment 
del legislat sobre la matèria el Contractista en serà l'únic responsable, ja que es considera que 
els preus contractats tenen incloses totes les despeses per a complimentar les referides 
disposicions legals.  

c) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions 
dels subcontractistes.  

d) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que 
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per 
prescripció de la Direcció Facultativa, els subministraments o prefabricats que no comptin amb 
les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.  

e) Custodiar el Llibre d'Ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que 
s'hi practiquin.  

f) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.  

g) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.  

h) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.  

 

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del constructor o contractista. 

- Verificació dels documents del projecte  

Article 3.- Abans de començar les obres, el Constructor verificarà que la documentació del 
projecte li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada. En cas 
contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.  

- Representació del Contractista 

Article 4.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 
delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb 
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 
Contracta. Les seves funcions seran les del Constructor. 

- Presencia del Constructor d’obra 

Article 5.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà 
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà a la Direcció Facultativa en les visites 
que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que 
es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació dels 
amidaments i les liquidacions.  

- Treballs no estipulats expressament 

Article 6.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als 
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi el Tècnic Director de l’obra, dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin 
per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.  

- Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte  

Article 7.- El Constructor podrà requerir de la Direcció Facultativa, les instruccions o aclariments 
que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

- Personal 

Article 8.- El Tècnic Director, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 
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requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la 
pertorbació. 

Article 9.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 
industrials, sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars  

- Començament de l'obra. Ritme d’execució dels treballs 

Article 10.- Si no s’ha estipulat cap termini específic en el Contracte, el Constructor començarà 
les obres en el termini màxim de 15 dies després de la obtenció de la Llicència Municipal 
d’Obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè l'execució total es dugui a terme 
dins del termini de 2 mesos. 

- Ordre dels treballs 

Article 11.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, 
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi 
convenient variar. 

- Prorroga per causa de força major  

Article 12.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 
pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 
terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, 
previ informe favorable del Director de l’obra. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit 
dirigit a la Direcció Facultativa la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el 
retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga 
que per l'esmentada causa sol·licita. 

- Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra 

 Article 13.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres 
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 
excepció del cas en què havent-ho sol·licitar per escrit no se li hagués proporcionat. 

 - Condicions generals d’execució dels treballs  

Article 14.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions 
que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions de la Direcció Facultativa.  

- Treballs defectuosos 

Article 15.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en 
les "Condicions Tècniques" i seguir en l'execució les normes de bona construcció. Per això, i 
fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'obra, és responsable de l'execució dels treballs que 
ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala 
execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que li 
exoneri de responsabilitat el control que és competència de la Direcció Facultativa, ni tampoc el 
fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre 
s'entendran emeses i abonades a bon compte.  

Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan la Direcció Facultativa detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no 
reuneixin les condicions estipulades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop 
finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 
defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això 
a càrrec de la Contracta. 

- Neteja de les obres  

Article 16.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de 
runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra 
ofereixi bon aspecte. 
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- Obres sense prescripcions  

Article 17.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació 
restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la 
Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció.  

 

Epígraf 4: De la recepció de l'obra 

- De la recepció provisional 

Article 18.- La recepció provisional es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor i 
de la Direcció Facultativa.  

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’expendrà un acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, 
si les obres es trobessin en estat de ser admeses.  

Seguidament, la Direcció Facultativa expendrà el Certificat corresponent de final d'obra.  

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al 
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per 
a reparar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional de l'obra.  

- Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra  

Article 19.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà al seu amidament definitiu, amb la 
assistència precisa del Constructor o del seu representant. S’expendrà l'oportuna certificació 
per triplicat que, aprovada per el Director de l’obra amb la seva signatura, servirà per 
l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en 
concepte de fiança.  

- Termini de garantia 

Article 20.- El termini de garantia serà l'acordat entre la Propietat i el Contractista. 

- De la recepció definitiva  

Article 21.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia 
en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual 
cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la 
conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que 
poguessin afectar-li per vicis de construcció.  

- Prorroga del termini de garantia  

Article 22.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés 
en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i el Tècnic Director marcarà al 
Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries. 

Capítol lI Condicions Econòmiques  

Epígraf 1: Principi general  

Article 23.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions 
contractualment establertes.  

 

Epígraf 2:fiances 

Article 24- El Contractista prestarà fiança mitjançant retenció a les certificacions parcials o 
pagaments a compte. La retenció a efectuar serà la acordada entre la Propietat i el 
Contractista.  
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- Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

Article 25.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar 
l'obra en les condicions contractades, el Tècnic Director, en nom i representació del Propietari, 
els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant 
el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el 
propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses 
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

- De la seva devolució en general 

Article 26.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi 
trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir 
que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de 
l'obra, tal com salaris, subministraments, subcontractes. 

 

 Epígraf 3:Dels preus 

 - Composició dels preus unitaris  

Article 27.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.  

Es consideren costos directes:  

a) La mà d'obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials, que intervinguin 
directament en l'execució de la unitat d'obra.  

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es 
tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.  

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 
malalties professionals.  

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 
funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.  

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 
anteriorment citats.  

Es consideraran costos indirectes:  

Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic 
i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es 
xifraran en un percentatge dels costos directes.  

Es consideraran despeses generals: 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos 
directes i indirectes.  

Benefici industrial:  

El benefici industrial del Contractista està inclòs en els preus del pressupost.  

L'IVA vigent s'aplicarà sobre els preus del pressupost. 

- Preus contradictoris 

 Article 28.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte 
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista.  

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.  

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista 
abans de començar l'execució dels treballs. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, 
al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus 
de l'ITEC.  
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Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del 
contracte 

- Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 

 Article 29.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 
observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus 
fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les 
obres.  

 

Epígraf 4:De la valoració i abonament dels treballs  

- Relacions valorades i certificacions  

Article 30.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte que regeixi en 
l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis 
previstos, segons l’amidament que s'haurà practicat.  

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al 
resultat de l’amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per 
a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint 
present a més allò establert en les presents "Condicions Econòmiques" respecte a millores o 
substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.  

De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi 
preestablert.  

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració 
es refereix. 

 

- Pagaments 

Article 31.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra 
conformades per el Tècnic Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.  

Capítol III Condicions Tècniques 

Article 32.- Tots els materials i elements constructius que s’instal·laran han de ser de primera 
qualitat, compliran les especificacions i tindran les característiques indicades en el Projecte i en 
la normativa vigent.  

La Direcció Facultativa dictaminarà quins són els materials que reuneixen les condicions 
adequades. Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplaçats durant qualsevol de 
les etapes de  l’obra o dels terminis de garantia. 

 

Article 33.- El Contractista s'encarrega de fer realitzar per Laboratori homologat els assaigs que 
la Direcció Facultativa estimi convenient. Seran al seu càrrec fins l'1% del pressupost. Si es 
supera aquesta quantitat els imports li seran abonats per la propietat.  

 

Article 34.- Es podran exigir Certificats de Qualitat dels materials que la Direcció Facultativa 
estimi oportú, lliurats per l’organisme autoritzat per l’atorgament d'aquesta mena de documents. 

Capítol IV Condicions Legals 

- Condicions que ha de reunir el Contractista 

Article 1.- Poden ser Contractistes d’obres, totes aquelles persones físiques que es trobin en 
possessió dels seus drets civils segons les lleis vigents, així com les persones jurídiques 
legalment constituïdes i reconegudes tant a Espanya com a la Unió Europea. Queden exclosos: 

a) Els que no tinguin la inscripció en vigor en el Registre d’Empreses Acreditades 
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b) Els qui es trobin processats criminalment, si els hagués estat aplicat acte resolutori de presó 

c) Els qui tinguessin fallides, amb suspensió de pagaments o amb béns intervinguts 

d) Els qui en contractes anteriors amb l’Administració no haguessin complert els seus 
compromisos 

c) Els que fossin constrets com a deutors als cabals públics, com a contribuents 

- Sistema de contractació 

Article 2.-  L’execució de les obres es podrà contractar per qualsevol dels següents sistemes: 

a)Per preu d’alçat: comprendrà l’execució de totes les obres o bé només part de la mateixa, 
amb subjecció estricta als documents del Projecte i a la xifra acordada 

b)Per unitats d’obra executades, d’acord amb els documents del Projecte i a les condicions 
particulars que en cada cas s’estipuli 

c)Per administració directa o indirecta, d’acord amb els documents del Projecte i a les 
condicions particulars que en cada cas s’estipuli 

d)Per contractes de mà d’obra. En aquesta modalitat el subministrament de materials i mitjans 
auxiliars aniran a càrrec de la Propietat.  

La resta de condicions seran idèntiques a les dels casos anteriors 

- Formalització del contracte 

Article 3.- Els contractes es formalitzaran mitjançant un document privat que podrà elevarse a 
escriptura pública a petició de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents. 
Aniran a càrrec de l’adjudicatari, totes les despeses que ocasionin l’extensió del document en 
què es consigna la contracta. 

- Jurisdicció competent 

Article 4.- Per a totes aquelles qüestions, litigis o diferències que puguin sorgir durant o després 
dels treballs, les parts se sotmetran a judici d’amigables componedors nomenats en nombre 
igual per elles i presidit pel Director d’Obra i, en últim terme, als Tribunals de Justícia del lloc on 
resideixi la Propietat, amb expressa renúncia del fur domiciliari. 

- Responsabilitat del Contractista 

Article 5.- El Contractista és responsable de l’execució de les obres en les condicions 
establertes en el contracte i en els documents que constitueixen el Projecte. En conseqüència, 
el Contractista estarà obligat a l’enderrocament i reconstrucció de les parts d’obra mal 
executades, sense que pugui escudar-se en el fet que ja hagin estat abonades en liquidacions 
parcials. 

- Accidents de treball i danys a tercers 

Article 6.- En cas d’accidents que tinguin lloc amb motiu i en l’exercici dels treballs per a 
l’execució de les obres, el Contractista s’atindrà a allò disposat en la legislació vigent, essent, 
en tot cas, únic responsable del seu compliment i sense que, per cap concepte, pugui quedar 
afectada la Propietat per responsabilitats de qualsevol tipus. 

El Contractista té l’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions 
vigents preceptuïn, per tal d’evitar, en la mesura que sigui possible, accidents als treballadors i 
a persones alienes a les obres, en tots els indrets perillosos de l’obra. 

De tots els accidents i perjudicis que es generin perquè el Contractista no compleix la legislació 
sobre seguretat i salut laboral, ell o el seu representant a l’obra, en serà l’únic responsable, ja 
que es considera que en els preus contractats estan incloses totes les depeses necessàries per 
a complir degudament aquestes disposicions legals. 

El Contractista serà el responsable de tots els accidents que per inexperiència o negligència es 
produïssin tant en l’edificació on es realitzen les obres, com en les zones annexes. Per tant, 
anirà a compte seu els pagaments de les indemnitzacions a qui correspongui, i quan 
correspongui, de tots els danys i perjudicis que s’hagin causat per les operacions d’execució de 
les obres. 
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El Contractista complirà els requisits que prescriuen les disposicions vigents sobre la matèria i 
haurà d’exhibir, quan fos requerit, el justificant d’aquest compliment. 

- Causes de rescissió del contracte 

Article 7.- Es consideraran causes suficients de rescissió les que a continuació s’assenyalen: 

a) La mort o incapacitat del Contractista 

b) La suspensió de pagaments del Contractista 

c) Les alteracions del Contracte per les causes següents: 

1. La modificació del Projecte de manera que presenti alteracions fonamentals a criteri del 
Director d’Obra, i sempre que representi una oscil·lació d’un 25% per excés o defecte, com a 
mínim, del seu import 

2. La modificació d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions per excés o 
defecte del 40% com a mínim d’algunes de les unitats que figuren en els amidaments del 
Projecte modificat 

3. La suspensió d’obra començada, i en tots els casos, sempre que per causes alienes a la 
Contracta no s’iniciïn les obres adjudicades dins del termini de tres mesos a partir de 
l’adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica 

4. La suspensió d’obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi sobrepassat un 
any 

5. Que la Contracta no hagi iniciat els treballs dins del termini assenyalat en les condicions 
particulars del Projecte 

6. L’incompliment de les condicions del contracte, quan impliqui negligència o mala fe amb 
prejudici dels interessos de l’obra 

7. La finalització del termini d’execució de l’obra, sense haver assolit la fi dels treballs 

8. L’abandonament de l’obra sense causa justificada 

9. La mala fe en l’execució de l’obra 

Signat: Miquel Àngel Sala i Mateus 

 Arquitecte 

 Masala Consultors 

Barcelona, Febrer de 2016 
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E01 Estat Actual i Proposta_Planta pilars 

 E02 Estat Actual i Proposta_Planta coberta 

 E03 Estat Actual i Proposta_Planta instal·lacions 

E04 Estat Actual i Proposta_Alçats façana 

E05 Estat Actual i Proposta_Alçats dents de serra i detalls 
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PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE NAU MULTISERVEIS I DE MERCABARNA

MASALA Consultors 1216-04. Febrer de 2016

SITUAT A BARCELONA

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOST  1216-04PROJECTE P1
OBRA REFORMAEDIFICI / INTERVENCIÓ 0R
MITJANS AUXILIARSCAPÍTOL 00
MAQUINARIA D'ELEVACIÓSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

dia Lloguer de plataforma de pluma articulada, de 230 kg de càrrega útil, amb abast màxim de 6.60 m i pendent màxima de
40%, amb cistella de dimensions 120x80 cm. Inclou transport a obra i recollida.

1 K12CZAAM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Plataforma elevadora

C#*D#*E#*F#2 4,000 30,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

PRESSUPOST  1216-04PROJECTE P1
OBRA REFORMAEDIFICI / INTERVENCIÓ 0R
ESTRUCTURACAPÍTOL 04
REFORÇ ESTRUCTURALSUBCAPÍTOL R1

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja, sanejat i preparació de superfície dels perfils metàl·lics existents, amb mitjans manuals i mecànics, mitjançant raig
de sorra seca o aigua a 700 atmósferes/bars, neteja d'òxids amb una dissolució de detergent amb pH àcid i de
desengreixant amb dissolvent de tricloretilè. S'inclou la neteja amb aspiradors, aire comprimit i brotxa. Inclou disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou disposició i posterior enretirada de bastides necessàries. Inclou
el transport interior fins el punt de càrrega, la càrrega manual de runes sobre camió o contenidor, el transport a un
abocador autoritzat i controlat, i el pagament de les tases i el canon d'abocament corresponents.

1 K874ZASP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Reforç Encavallada Principal

C#*D#*E#*F#2 72,000 3,000 0,383 82,728

T3 Reforç Encavallada Secundaria

C#*D#*E#*F#4 96,000 2,000 0,150 28,800

C#*D#*E#*F#5 104,000 0,100 0,100 1,040

TOTAL AMIDAMENT 112,568

kg Acer S 275 JR, per a reforç de sostres, pilars i/o estintolaments, en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs, muntat i
preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un grau de preparació
st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures, preparació
prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars
d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric)

2 4443Z13X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Reforç Estructura Existent

T2 Reforç Encavallada Principal

C#*D#*E#*F#3 Xapa, e: 8 mm 72,000 2,400 0,100 62,800 1.085,184

T4 Reforç Encavallada Secundaria

C#*D#*E#*F#5 Xapa, e: 12 mm 96,000 2,000 0,150 94,200 2.712,960

EUR
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MASALA Consultors 1216-04. Febrer de 2016

SITUAT A BARCELONA

AMIDAMENTS Pàg.: 2

C#*D#*E#*F#6 Diàm. 12 mm 4,000 60,850 0,890 216,626

C#*D#*E#*F#7 4,000 61,200 0,890 217,872

C#*D#*E#*F#8 4,000 61,550 0,890 219,118

C#*D#*E#*F#9 4,000 62,000 0,890 220,720

C#*D#*E#*F#10 4,000 62,500 0,890 222,500

C#*D#*E#*F#11 8,000 63,000 0,890 448,560

T12

13 Ajustament i detalls

C#*D#*E#*F#14 805,000 805,000

TOTAL AMIDAMENT 6.148,540

m2 Pintat de perfils d'acer, al taller i a l'obra amb dues capes d'imprimació anticorrossiva de diferent color (medició segons
perfil teòric). S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans
auxiliars d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja de la superfície abans de l'aplicació de la
pintura, aplicació de pintura amb pistola i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.

3 K894Z1SX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Reforç Estructura Existent

T2 Reforç Encavallada Principal

C#*D#*E#*F#3 Xapa, e: 8 mm 72,000 2,400 0,100 1,000 17,280

T4 Reforç Encavallada Secundaria

C#*D#*E#*F#5 Xapa, e: 12 mm 96,000 2,000 0,150 1,000 28,800

C#*D#*E#*F#6 Diàm. 12 mm 4,000 60,850 0,038 9,249

C#*D#*E#*F#7 4,000 61,200 0,038 9,302

C#*D#*E#*F#8 4,000 61,550 0,038 9,356

C#*D#*E#*F#9 4,000 62,000 0,038 9,424

C#*D#*E#*F#10 4,000 62,500 0,038 9,500

C#*D#*E#*F#11 8,000 63,000 0,038 19,152

T12

13 Ajustament i detalls

C#*D#*E#*F#14 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 121,063

m2 Aïllament ignífug d'espessor 4 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements
metàl·lics linials. S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans
auxiliars d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació de malla sustentadora, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

4 K7D21623

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Reforç Estructura Existent

T2 Reforç Encavallada Principal

C#*D#*E#*F#3 Xapa, e: 8 mm 72,000 2,400 0,100 1,000 17,280

T4 Reforç Encavallada Secundaria

C#*D#*E#*F#5 Xapa, e: 12 mm 96,000 2,000 0,150 1,000 28,800

C#*D#*E#*F#6 Diàm. 12 mm 4,000 60,850 0,038 9,249

C#*D#*E#*F#7 4,000 61,200 0,038 9,302

EUR
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SITUAT A BARCELONA

AMIDAMENTS Pàg.: 3

C#*D#*E#*F#8 4,000 61,550 0,038 9,356

C#*D#*E#*F#9 4,000 62,000 0,038 9,424

C#*D#*E#*F#10 4,000 62,500 0,038 9,500

C#*D#*E#*F#11 8,000 63,000 0,038 19,152

T12

13 Ajustament i detalls

C#*D#*E#*F#14 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 121,063

PRESSUPOST  1216-04PROJECTE P1
OBRA REFORMAEDIFICI / INTERVENCIÓ 0R
ESTRUCTURACAPÍTOL 04
NOVA ESTRUCTURASUBCAPÍTOL R2

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Neteja, sanejat i preparació de superfície dels perfils metàl·lics existents, amb mitjans manuals i mecànics, mitjançant raig
de sorra seca o aigua a 700 atmósferes/bars, neteja d'òxids amb una dissolució de detergent amb pH àcid i de
desengreixant amb dissolvent de tricloretilè. S'inclou la neteja amb aspiradors, aire comprimit i brotxa. Inclou disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou disposició i posterior enretirada de bastides necessàries. Inclou
el transport interior fins el punt de càrrega, la càrrega manual de runes sobre camió o contenidor, el transport a un
abocador autoritzat i controlat, i el pagament de les tases i el canon d'abocament corresponents.

1 K874ZASP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Nova Encavallada Contravent

C#*D#*E#*F#2 6,000 1,000 0,922 5,532

TOTAL AMIDAMENT 5,532

kg Acer S 275 JR, per a reforç de sostres, pilars i/o estintolaments, en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs, muntat i
preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un grau de preparació
st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures, preparació
prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars
d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de
treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric)

2 4443Z13X

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Nova Encavallada Contravent

C#*D#*E#*F#2 IPE-240 6,000 1,900 30,700 349,980

C#*D#*E#*F#3 Perfil rectangular 80x40x5 4,000 2,750 7,960 87,560

C#*D#*E#*F#4 Perfil rectangular 80x40x4 16,000 0,250 6,600 26,400

C#*D#*E#*F#5 12,000 9,800 6,600 776,160

C#*D#*E#*F#6 18,000 1,000 6,600 118,800

C#*D#*E#*F#7 24,000 2,550 6,600 403,920

C#*D#*E#*F#8 Perfil quadrat 60x4 6,000 1,000 6,600 39,600

C#*D#*E#*F#9 12,000 4,800 6,600 380,160

T10

11 Suport Panell de Façana

T12 Alçat 2

EUR
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SITUAT A BARCELONA

AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#13 UPN-120 3,000 9,360 13,400 376,272

C#*D#*E#*F#14 UPN-100 3,000 5,600 10,600 178,080

C#*D#*E#*F#15 3,000 4,100 10,600 130,380

T16 Alçat 4

C#*D#*E#*F#17 Perfil rectangular 100x80x40 1,000 60,450 10,370 626,867

C#*D#*E#*F#18 Perfil rectangular 100x50x40 1,000 60,450 8,490 513,221

C#*D#*E#*F#19 Perfil quadrat 40x4 62,000 0,700 4,090 177,506

T20 Alçat 5

C#*D#*E#*F#21 Perfil rectangular 100x80x40 1,000 60,450 10,370 626,867

C#*D#*E#*F#22 Perfil rectangular 100x50x40 1,000 60,450 8,490 513,221

T23 Alçat 6

C#*D#*E#*F#24 Perfil rectangular 100x80x40 1,000 60,450 10,370 626,867

C#*D#*E#*F#25 Perfil rectangular 100x50x40 1,000 60,450 8,490 513,221

T26 Alçat 7

C#*D#*E#*F#27 Perfil rectangular 100x80x40 1,000 60,450 10,370 626,867

C#*D#*E#*F#28 Perfil rectangular 100x50x40 1,000 60,450 8,490 513,221

C#*D#*E#*F#29 Perfil quadrat 40x4 29,000 0,700 4,090 83,027

T30

31 Ajustament i detalls

C#*D#*E#*F#32 1.200,000 1.200,000

TOTAL AMIDAMENT 8.888,197

m2 Pintat de perfils d'acer, al taller i a l'obra amb dues capes d'imprimació anticorrossiva de diferent color (medició segons
perfil teòric). S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans
auxiliars d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja de la superfície abans de l'aplicació de la
pintura, aplicació de pintura amb pistola i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs.

3 K894Z1SX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Nova Encavallada Contravent

C#*D#*E#*F#2 IPE-240 6,000 1,900 0,922 10,511

C#*D#*E#*F#3 Perfil rectangular 80x40x5 4,000 2,750 0,219 2,409

C#*D#*E#*F#4 Perfil rectangular 80x40x4 16,000 0,250 0,223 0,892

C#*D#*E#*F#5 12,000 9,800 0,223 26,225

C#*D#*E#*F#6 18,000 1,000 0,223 4,014

C#*D#*E#*F#7 24,000 2,550 0,223 13,648

C#*D#*E#*F#8 Perfil quadrat 60x4 6,000 1,000 0,223 1,338

C#*D#*E#*F#9 12,000 4,800 0,223 12,845

T10

11 Suport Panell de Façana

T12 Alçat 2

C#*D#*E#*F#13 UPN-120 3,000 9,360 0,434 12,187

C#*D#*E#*F#14 UPN-100 3,000 5,600 0,372 6,250

C#*D#*E#*F#15 3,000 4,100 0,372 4,576

T16 Alçat 4

C#*D#*E#*F#17 Perfil rectangular 100x80x40 1,000 60,450 0,343 20,734

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#18 Perfil rectangular 100x50x40 1,000 60,450 0,283 17,107

C#*D#*E#*F#19 Perfil quadrat 40x4 62,000 0,700 0,143 6,206

T20 Alçat 5

C#*D#*E#*F#21 Perfil rectangular 100x80x40 1,000 60,450 0,343 20,734

C#*D#*E#*F#22 Perfil rectangular 100x50x40 1,000 60,450 0,283 17,107

T23 Alçat 6

C#*D#*E#*F#24 Perfil rectangular 100x80x40 1,000 60,450 0,343 20,734

C#*D#*E#*F#25 Perfil rectangular 100x50x40 1,000 60,450 0,283 17,107

T26 Alçat 7

C#*D#*E#*F#27 Perfil rectangular 100x80x40 1,000 60,450 0,343 20,734

C#*D#*E#*F#28 Perfil rectangular 100x50x40 1,000 60,450 0,283 17,107

C#*D#*E#*F#29 Perfil quadrat 40x4 29,000 0,700 0,143 2,903

T30

31 Ajustament i detalls

C#*D#*E#*F#32 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 275,368

m2 Pintat de perfils d'acer, al taller i a l'obra amb dues capes d'imprimació anticorrosiva de silicat inorgànic de zinc amb un
espessor no inferior a 60 micres (medició segons perfil teòric). S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
neteja de la superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura amb pistola i/o brotxa, retirada d'eines i
mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

4 E894Z0PX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Nova Encavallada Contravent

C#*D#*E#*F#2 IPE-240 6,000 1,900 0,922 10,511

C#*D#*E#*F#3 Perfil rectangular 80x40x5 4,000 2,750 0,219 2,409

C#*D#*E#*F#4 Perfil rectangular 80x40x4 16,000 0,250 0,223 0,892

C#*D#*E#*F#5 12,000 9,800 0,223 26,225

C#*D#*E#*F#6 18,000 1,000 0,223 4,014

C#*D#*E#*F#7 24,000 2,550 0,223 13,648

C#*D#*E#*F#8 Perfil quadrat 60x4 6,000 1,000 0,223 1,338

C#*D#*E#*F#9 12,000 4,800 0,223 12,845

T10

11 Ajustament i detalls

C#*D#*E#*F#12 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 81,882

m2 Aïllament ignífug d'espessor 4 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements
metàl·lics linials. S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans
auxiliars d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, col·locació de malla sustentadora, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.

5 K7D21623

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Suport Panell de Façana

T2 Alçat 2

C#*D#*E#*F#3 UPN-120 3,000 9,360 0,434 12,187

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#4 UPN-100 3,000 5,600 0,372 6,250

C#*D#*E#*F#5 3,000 4,100 0,372 4,576

T6 Alçat 4

C#*D#*E#*F#7 Perfil rectangular 100x80x40 1,000 60,450 0,343 20,734

C#*D#*E#*F#8 Perfil rectangular 100x50x40 1,000 60,450 0,283 17,107

C#*D#*E#*F#9 Perfil quadrat 40x4 62,000 0,700 0,143 6,206

T10 Alçat 5

C#*D#*E#*F#11 Perfil rectangular 100x80x40 1,000 60,450 0,343 20,734

C#*D#*E#*F#12 Perfil rectangular 100x50x40 1,000 60,450 0,283 17,107

T13 Alçat 6

C#*D#*E#*F#14 Perfil rectangular 100x80x40 1,000 60,450 0,343 20,734

C#*D#*E#*F#15 Perfil rectangular 100x50x40 1,000 60,450 0,283 17,107

T16 Alçat 7

C#*D#*E#*F#17 Perfil rectangular 100x80x40 1,000 60,450 0,343 20,734

C#*D#*E#*F#18 Perfil rectangular 100x50x40 1,000 60,450 0,283 17,107

C#*D#*E#*F#19 Perfil quadrat 40x4 29,000 0,700 0,143 2,903

T20

21 Ajustament i detalls

C#*D#*E#*F#22 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 198,486

PRESSUPOST  1216-04PROJECTE P1
OBRA REFORMAEDIFICI / INTERVENCIÓ 0R
ARQUITECTURACAPÍTOL 07
ACTUACIONS EN COBERTASUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Desmuntatge puntual de coberta lleugera existent amb mitjans manuals per a realització de nou canaló i posterior
recol·locació. Inclou desmuntatge de remat de planxa d'acer a coronament i 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 i de nova fixació. 

1 K215Z71M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Coberta

C#*D#*E#*F#2 Previsió 12,5 % 4,000 60,450 10,250 0,125 309,806

TOTAL AMIDAMENT 309,806

m2 Desmuntatge de cel ras i de les instal·lacions existents al interior del cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, inclou posterior recol·locació de cel ras e instal·lacións i la col·locació d'encofrat inferior per
evitar la caiguda d'elements i runes que puguin malmetre la resta d'elements (estructurals i no estructurals). Inclou
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou disposició i posterior enretirada de bastides i
apuntalaments necessaris. Inclou transport interior fins el punt de càrrega, càrrega manual i mecànica de runes sobre
camió o contenidor, transport a un abocador autoritzat i controlat, i el pagament de les tases i el cànon d'abocament
corresponents. Inclou l'esponjament de les runes.

2 K218Z6ZP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Coberta

EUR
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C#*D#*E#*F#2 Previsió 12,5 % 4,000 60,450 10,250 0,125 309,806

TOTAL AMIDAMENT 309,806

m Desmuntatge de canal de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
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 i de nova fixació. Inclou el
transport interior fins al punt de càrrega, càrrega manual de runes sobre camió o contenidor, transport a abocador
autoritzat i controlat, i el pagament de les taxes i el cànon d'abocament corresponents.

3 K215ZP0P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Coberta

C#*D#*E#*F#2 4,000 60,450 241,800

TOTAL AMIDAMENT 241,800

m Desmuntatge de remat de planxa d'acer, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 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 i de nova fixació. Inclou el
transport interior fins al punt de càrrega, càrrega manual de runes sobre camió o contenidor, transport a abocador
autoritzat i controlat, i el pagament de les taxes i el cànon d'abocament corresponents.

4 K218Z91P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Remat Coronació Mur Façana

C#*D#*E#*F#2 Alçat 1 1,000 60,450 60,450

T3 Remat Coronació Carener

C#*D#*E#*F#4 4,000 60,450 241,800

T5 Remat Unió Coberta amb Façana

C#*D#*E#*F#6 5,000 10,250 51,250

TOTAL AMIDAMENT 353,500

m Remat de coberta amb xapa d'acer galvanitzat, amb gruix de 5 cm, amb planxa d'acer plegada, de 0,6 mm de gruix, 120
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques. 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 i de nova fixació.

5 K5ZAZA0P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Coberta

C#*D#*E#*F#2 Alçat 4 1,000 60,450 60,450

TOTAL AMIDAMENT 60,450

m Remat de coberta amb xapa d'acer galvanitzat, amb gruix de 5 cm, amb planxa d'acer plegada, de 0,6 mm de gruix, 80 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques. 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 i de nova fixació.

6 K5ZAZ12P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Coberta

C#*D#*E#*F#2 Alçat 5, 6,7 3,000 60,450 181,350

TOTAL AMIDAMENT 181,350

EUR
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m Remat per a formació de canaló, amb doble xapa d'acer galvanitzat i llana de roca, amb gruix de 3 cm, amb planxa d'acer
plegada, de 0,6 mm de gruix, 170 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a formació de canaló, col·locat
amb fixacions mecàniques i segellat. 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 i de nova fixació.

7 K5ZBS6CP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Coberta

C#*D#*E#*F#2 Alçat 1 1,000 60,450 60,450

C#*D#*E#*F#3 Alçat 5,6 i 7 3,000 60,450 181,350

TOTAL AMIDAMENT 241,800

m Remat per a coronament de mur, de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou la col·locació perfils Z per a la
seva fixació. 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 i de nova fixació.

8 K5ZAZT6P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Coberta

C#*D#*E#*F#2 Alçat 1 1,000 60,450 60,450

TOTAL AMIDAMENT 60,450

m2 Coberta amb perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 145 mm, de 35 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix,
amb una inèrcia entre 26 i 27 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7 kg/m2, acabat llis, col·locada amb fixacions
mecàniques. Inclou la col·locació perfils Omega i Z per a la seva fixació i trobada de coberta amb xemeneies existents.
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 i de nova fixació.

9 K863ZTTP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Coberta

C#*D#*E#*F#2 4,000 60,450 10,250 2.478,450

TOTAL AMIDAMENT 2.478,450

m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat. Inclou conjunt d'elements
per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element
amortidor de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals
de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport
d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs.

10 1B71UC10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Línia de vida

C#*D#*E#*F#2 4,000 60,450 241,800

TOTAL AMIDAMENT 241,800

m Tall de xapa existent per a muntatge de nova canal. 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. 

11 K214ZA0M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1 Nova canal

C#*D#*E#*F#2 Alçat 1, 4, 5, 6 i 7 4,000 60,450 241,800

TOTAL AMIDAMENT 241,800

m2 Impermeabilització de canal amb membrana no adherida amb làmina de poliolefines d'1,5 mm de gruix, 1 armadura de vel
de vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada amb fixacions mecàniques i reforçada amb soldadura
en els cavalcaments i en tots aquells punts singulars. Inclou la col·locació de perfils per a la fixació perimetral i realització
de les terminacions de cobertes mitjançant la col·locació de perfils de fixació i perfils colaminats. 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 i de nova fixació.

12 K776Z26P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Coberta

C#*D#*E#*F#2 Alçat 1 1,000 60,450 60,450

C#*D#*E#*F#3 Alçat 5,6 i 7 3,000 60,450 181,350

TOTAL AMIDAMENT 241,800

PRESSUPOST  1216-04PROJECTE P1
OBRA REFORMAEDIFICI / INTERVENCIÓ 0R
ARQUITECTURACAPÍTOL 07
ACTUACIONS EN FAÇANASUBCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Desmuntatge de xapa de remat de goteró i posterior recol·locació un cop finalitzats els treballs. 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 i de nova fixació. 

1 K215Z72M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Façana

C#*D#*E#*F#2 Alçat 3 1,000 9,850 9,850

TOTAL AMIDAMENT 9,850

m2 Desmuntatge de tancament de façana format per panell sandwich de xapa d'acer, mantenint les estructures auxiliars,
sense deteriorar els elements als quals està subjecte, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre
camió o contenidor. 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 i de
nova fixació. Inclou el transport interior fins al punt de càrrega, càrrega manual de runes sobre camió o contenidor,
transport a abocador autoritzat i controlat, i el pagament de les taxes i el cànon d'abocament corresponents.

2 K216ZA9P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Façana

C#*D#*E#*F#2 Alçat 2 1,000 10,150 1,650 16,748

C#*D#*E#*F#3 Alçat 3 4,000 10,150 1,650 66,990

TOTAL AMIDAMENT 83,738

EUR
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m2 Desmuntatge de tancament de façana format per gelosia de lames mantenint les estructures auxiliars, sense deteriorar els
elements als quals està subjecte, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor.
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 i de nova fixació. Inclou el
transport interior fins al punt de càrrega, càrrega manual de runes sobre camió o contenidor, transport a abocador
autoritzat i controlat, i el pagament de les taxes i el cànon d'abocament corresponents.

3 4214Z1BP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Façana

C#*D#*E#*F#2 Alçat 4, 5, 6 i 7 4,000 60,450 1,400 338,520

TOTAL AMIDAMENT 338,520

m2 Desmuntatge de tancament de façana de metacrilat, sense deteriorar els elements als quals està subjecte, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 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 i de nova fixació. Inclou el transport interior fins al punt de càrrega,
càrrega manual de runes sobre camió o contenidor, transport a abocador autoritzat i controlat, i el pagament de les taxes i
el cànon d'abocament corresponents.

4 4214Z2BP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Façana

C#*D#*E#*F#2 Alçat 4, 5, 6 i 7 4,000 60,450 1,300 314,340

TOTAL AMIDAMENT 314,340

m Desmuntatge de reixa metàl·lica existent, amb mitjans manuals i posterior aplec per a la seva reutilització i la seva
posterior col·locació, en cas de ser necessari. S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari
per a la correcta execució dels treballs.

5 K21BZ02M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Façana

C#*D#*E#*F#2 Alçat 4, 5, 6 i 7 4,000 60,450 241,800

TOTAL AMIDAMENT 241,800

m2 Gelosia formada per lames de xapa d'acer galvanitzat de dimensions 1300x1300 mm, amb subestructura composta per
perfils i elements per a fixació de les lamel·les, d'acer galvanitzat,a, col·locada mitjançant soldadura a perfils existents.
Inclou disposició i posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris per a la correcta estabilitat de l'element
durants els treballs de tall i de nova fixació.

6 KAVMZ00P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Façana

C#*D#*E#*F#2 Alçat 4 1,000 7,800 1,600 12,480

C#*D#*E#*F#3 Alçat 5 1,000 2,600 1,300 3,380

C#*D#*E#*F#4 1,000 6,500 1,300 8,450

C#*D#*E#*F#5 1,000 10,400 1,300 13,520

C#*D#*E#*F#6 Alçat 6 1,000 6,550 1,300 8,515

C#*D#*E#*F#7 1,000 3,950 1,300 5,135

C#*D#*E#*F#8 Alçat 7 1,000 2,650 1,300 3,445

C#*D#*E#*F#9 1,000 1,300 1,300 1,690

C#*D#*E#*F#10 1,000 2,600 1,300 3,380

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 59,995

m2 Lluernes de plaques de policarbonat compacte de 1.0 mm de gruix amb format de greca, amb junts d'estanqueïtat,
col·locat. Inclou disposició i posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris per a la correcta estabilitat de
l'element durants els treballs de tall i de nova fixació.

7 K561ZP7P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Façana

C#*D#*E#*F#2 Alçat 4 3,000 13,000 1,600 62,400

C#*D#*E#*F#3 1,000 5,200 1,600 8,320

C#*D#*E#*F#4 Alçat 5 1,000 7,800 1,300 10,140

C#*D#*E#*F#5 1,000 2,600 1,300 3,380

C#*D#*E#*F#6 1,000 1,300 1,300 1,690

C#*D#*E#*F#7 1,000 5,200 1,300 6,760

C#*D#*E#*F#8 1,000 13,000 1,300 16,900

C#*D#*E#*F#9 Alçat 6 1,000 2,600 1,300 3,380

C#*D#*E#*F#10 1,000 3,900 1,300 5,070

C#*D#*E#*F#11 1,000 1,300 1,300 1,690

C#*D#*E#*F#12 1,000 7,850 1,300 10,205

C#*D#*E#*F#13 2,000 13,000 1,300 33,800

C#*D#*E#*F#14 Alçat 7 2,000 13,000 1,300 33,800

C#*D#*E#*F#15 1,000 3,900 1,300 5,070

C#*D#*E#*F#16 1,000 5,250 1,300 6,825

C#*D#*E#*F#17 1,000 7,800 1,300 10,140

C#*D#*E#*F#18 1,000 2,650 1,300 3,445

TOTAL AMIDAMENT 223,015

m Remat per a goteró, de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques. 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 i de nova fixació.

8 K5ZAZA9P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Alçat 2

C#*D#*E#*F#2 1,000 10,650 10,650

T3 Alçat 3

C#*D#*E#*F#4 1,000 42,650 42,650

C#*D#*E#*F#5 3,000 10,800 32,400

T6 Alçat 4,5,6 i 7

C#*D#*E#*F#7 4,000 60,450 241,800

TOTAL AMIDAMENT 327,500

m Remat per unió de façana principal amb dent de serra de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,6 mm de
gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques.
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 i de nova fixació.

9 K63ZZAAP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 12

T1 Alçat 2

C#*D#*E#*F#2 1,000 3,400 3,400

T3 Alçat 4 - Alçat 3

C#*D#*E#*F#4 1,000 3,450 3,450

TOTAL AMIDAMENT 6,850

m Remat per a coronament de mur, de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou la col·locació de perfil omega
per a muntatge. 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 i de
nova fixació.

10 K5ZAZ11P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Alçat 2

C#*D#*E#*F#2 1,000 11,150 11,150

T3 Alçat 3

C#*D#*E#*F#4 1,000 48,600 48,600

TOTAL AMIDAMENT 59,750

m2 Revestiment de parament vertical exterior amb perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 145 mm, de
35 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 26 i 27 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7 kg/m2, acabat llis,
col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou la col·locació perfils omega per a la fixació de les plaques a l'estructura
existent. 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 i de nova fixació.

11 K863Z01P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Actuació Façana

C#*D#*E#*F#2 Alçat 2 1,000 19,050 19,050

C#*D#*E#*F#3 Alçat 3 1,000 130,450 130,450

C#*D#*E#*F#4 Detall Façana B Alçat 3 3,000 10,700 1,650 52,965

C#*D#*E#*F#5 Alçat 4 1,000 138,950 138,950

C#*D#*E#*F#6 Alçat 5, 6 i 7 3,000 135,300 405,900

TOTAL AMIDAMENT 747,315

PRESSUPOST  1216-04PROJECTE P1
OBRA REFORMAEDIFICI / INTERVENCIÓ 0R
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL 08
INTERVENCIONS EN INSTAL·LACIONS EXISTENTSSUBCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris. Inclou disposició i posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris. Inclou
transport interior fins el punt de càrrega, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor, transport a un
abocador autoritzat i controlat, i el pagament de les tases i el cànon d'abocament corresponents. Inclou l'esponjament de
les runes.

1 K21DZ01P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Instal·lació Evacuació Coberta

EUR
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C#*D#*E#*F#2 6,000 1,250 7,500

TOTAL AMIDAMENT 7,500

m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, amb
sobreeixidor, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. 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 i de nova fixació.

2 KD15Z78M

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Instal·lació Evacuació Coberta

T2 Alçat 2

C#*D#*E#*F#3 2,000 1,250 2,500

T4 Alçat 3

C#*D#*E#*F#5 4,000 1,250 5,000

TOTAL AMIDAMENT 7,500

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. 

3 1Y31Z63P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Previsió

T2 Alçat 6

C#*D#*E#*F#3 9,000 9,000

T4 Alçat 7

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

TOTAL AMIDAMENT 11,000

u Formació de pas d'instal·lació de diàmetre 600 mm, com a màxim, a revestiment de façana de perfil grecat de planxa
d'acer galvanitzat amb greques. Inclou tall de revestiment de façana de perfil grecat amb 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. 

4 1Y31Z33P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Previsió

T2 Alçat 6

C#*D#*E#*F#3 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  1216-04PROJECTE P1
GESTIÓ DE RESIDUSEDIFICI / INTERVENCIÓ GR
GESTIÓ DE RESIDUSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE NAU MULTISERVEIS I DE MERCABARNA

MASALA Consultors 1216-04. Febrer de 2016

SITUAT A BARCELONA

AMIDAMENTS Pàg.: 14

m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i descàrrega dels residus a la instal·lació
autoritzada de gestió de residus més propera, el pagament de les taxes i el cànon de transport corresponents, retirada de
la maquinària i neteja del lloc de treball.

1 E2R54239

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Petris 23,740 23,740

C#*D#*E#*F#2 Metalls 119,180 119,180

C#*D#*E#*F#3 Fusta 9,050 9,050

C#*D#*E#*F#4 Plàstics 40,640 40,640

C#*D#*E#*F#5 Paper i cartró 23,900 23,900

C#*D#*E#*F#6 Guixos i altres no especials 46,160 46,160

T7

P PERORIGEN(G1:G7,C8  )8 Esponjament: 40% 40,000 105,068

TOTAL AMIDAMENT 367,738

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 E2RA73G0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Petris 23,740 23,740

C#*D#*E#*F#2 Metalls 119,180 119,180

C#*D#*E#*F#3 Fusta 9,050 9,050

C#*D#*E#*F#4 Plàstics 40,640 40,640

C#*D#*E#*F#5 Paper i cartró 23,900 23,900

C#*D#*E#*F#6 Guixos i altres no especials 46,160 46,160

T7

P PERORIGEN(G1:G7,C8  )8 Esponjament: 40% 40,000 105,068

TOTAL AMIDAMENT 367,738

PRESSUPOST  1216-04PROJECTE P1
SEGURETAT I SALUTEDIFICI / INTERVENCIÓ SS
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut.1 XPA0Z0SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

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

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PROJECTE PRESSUPOST  1216-04P1

EDIFICI / INTERVENCIÓ OBRA REFORMA0R

CAPÍTOL MITJANS AUXILIARS00

SUBCAPÍTOL MAQUINARIA D'ELEVACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K12CZAAM dia Lloguer de plataforma de pluma articulada, de 230 kg de càrrega
útil, amb abast màxim de 6.60 m i pendent màxima de 40%, amb
cistella de dimensions 120x80 cm. Inclou transport a obra i
recollida. (P - 10)

120,00040,80 4.896,00

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.0R.00.01 4.896,00

PROJECTE PRESSUPOST  1216-04P1

EDIFICI / INTERVENCIÓ OBRA REFORMA0R

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

SUBCAPÍTOL REFORÇ ESTRUCTURALR1

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K874ZASP m2 Neteja, sanejat i preparació de superfície dels perfils metàl·lics
existents, amb mitjans manuals i mecànics, mitjançant raig de
sorra seca o aigua a 700 atmósferes/bars, neteja d'òxids amb una
dissolució de detergent amb pH àcid i de desengreixant amb
dissolvent de tricloretilè. S'inclou la neteja amb aspiradors, aire
comprimit i brotxa. Inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris. Inclou disposició i posterior enretirada de
bastides necessàries. Inclou el transport interior fins el punt de
càrrega, la càrrega manual de runes sobre camió o contenidor, el
transport a un abocador autoritzat i controlat, i el pagament de les
tases i el canon d'abocament corresponents. (P - 32)

112,56858,63 6.599,86

2 4443Z13X kg Acer S 275 JR, per a reforç de sostres, pilars i/o estintolaments,
en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs, muntat i preparat
a taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i preparació de les
superfícies de perfils d'acer fins un grau de preparació st2 (norma
SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i mecànics a taller.
Inclou part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols
d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de
muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i
transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons
perfil teòric) (P - 6)

6.148,5403,02 18.568,59

3 K894Z1SX m2 Pintat de perfils d'acer, al taller i a l'obra amb dues capes
d'imprimació anticorrossiva de diferent color (medició segons
perfil teòric). S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars
d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
neteja de la superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació
de pintura amb pistola i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 33)

121,06322,72 2.750,55

4 K7D21623 m2 Aïllament ignífug d'espessor 4 cm, amb morter format per ciment i
perlita amb vermiculita, projectat sobre elements metàl·lics linials.
S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars d'elevació
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
col·locació de malla sustentadora, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 29)

121,06318,50 2.239,67

EUR
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SUBCAPÍTOLTOTAL P1.0R.04.R1 30.158,67

PROJECTE PRESSUPOST  1216-04P1

EDIFICI / INTERVENCIÓ OBRA REFORMA0R

CAPÍTOL ESTRUCTURA04

SUBCAPÍTOL NOVA ESTRUCTURAR2

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K874ZASP m2 Neteja, sanejat i preparació de superfície dels perfils metàl·lics
existents, amb mitjans manuals i mecànics, mitjançant raig de
sorra seca o aigua a 700 atmósferes/bars, neteja d'òxids amb una
dissolució de detergent amb pH àcid i de desengreixant amb
dissolvent de tricloretilè. S'inclou la neteja amb aspiradors, aire
comprimit i brotxa. Inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris. Inclou disposició i posterior enretirada de
bastides necessàries. Inclou el transport interior fins el punt de
càrrega, la càrrega manual de runes sobre camió o contenidor, el
transport a un abocador autoritzat i controlat, i el pagament de les
tases i el canon d'abocament corresponents. (P - 32)

5,53258,63 324,34

2 4443Z13X kg Acer S 275 JR, per a reforç de sostres, pilars i/o estintolaments,
en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs, muntat i preparat
a taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i preparació de les
superfícies de perfils d'acer fins un grau de preparació st2 (norma
SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i mecànics a taller.
Inclou part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols
d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de
muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de
seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o
apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i
transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada
d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò
necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons
perfil teòric) (P - 6)

8.888,1973,02 26.842,35

3 K894Z1SX m2 Pintat de perfils d'acer, al taller i a l'obra amb dues capes
d'imprimació anticorrossiva de diferent color (medició segons
perfil teòric). S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars
d'elevació necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
neteja de la superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació
de pintura amb pistola i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 33)

275,36822,72 6.256,36

4 E894Z0PX m2 Pintat de perfils d'acer, al taller i a l'obra amb dues capes
d'imprimació anticorrosiva de silicat inorgànic de zinc amb un
espessor no inferior a 60 micres (medició segons perfil teòric).
S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars d'elevació
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, neteja de
la superfície abans de l'aplicació de la pintura, aplicació de pintura
amb pistola i/o brotxa, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs.
 (P - 9)

81,88224,79 2.029,85

5 K7D21623 m2 Aïllament ignífug d'espessor 4 cm, amb morter format per ciment i
perlita amb vermiculita, projectat sobre elements metàl·lics linials.
S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris, col·locació de bastides i mitjans auxiliars d'elevació
necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
col·locació de malla sustentadora, retirada d'eines i mitjans
auxiliars, neteja del lloc de treball, i tot allò necessari per a la
correcta execució dels treballs. (P - 29)

198,48618,50 3.671,99

EUR



PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE NAU MULTISERVEIS I DE MERCABARNA
SITUAT A BARCELONA

MASALA Consultors 1216-04. Febrer de 2016

PRESSUPOST Pàg.: 3

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.0R.04.R2 39.124,89

PROJECTE PRESSUPOST  1216-04P1

EDIFICI / INTERVENCIÓ OBRA REFORMA0R

CAPÍTOL ARQUITECTURA07

SUBCAPÍTOL ACTUACIONS EN COBERTA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K215Z71M m2 Desmuntatge puntual de coberta lleugera existent amb mitjans
manuals per a realització de nou canaló i posterior recol·locació.
Inclou desmuntatge de remat de planxa d'acer a coronament i 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 i de nova fixació.  (P - 12)

309,80621,12 6.543,10

2 K218Z6ZP m2 Desmuntatge de cel ras i de les instal·lacions existents al interior
del cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, inclou posterior recol·locació de cel ras e
instal·lacións i la col·locació d'encofrat inferior per evitar la
caiguda d'elements i runes que puguin malmetre la resta
d'elements (estructurals i no estructurals). Inclou disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou disposició i
posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris.
Inclou transport interior fins el punt de càrrega, càrrega manual i
mecànica de runes sobre camió o contenidor, transport a un
abocador autoritzat i controlat, i el pagament de les tases i el
cànon d'abocament corresponents. Inclou l'esponjament de les
runes. (P - 16)

309,80628,14 8.717,94

3 K215ZP0P m Desmuntatge de canal de recollida d'aigües amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 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 i de nova fixació. Inclou el transport
interior fins al punt de càrrega, càrrega manual de runes sobre
camió o contenidor, transport a abocador autoritzat i controlat, i el
pagament de les taxes i el cànon d'abocament corresponents. (P
- 14)

241,8005,93 1.433,87

4 K218Z91P m Desmuntatge de remat de planxa d'acer, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. 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 i de nova fixació. Inclou el transport
interior fins al punt de càrrega, càrrega manual de runes sobre
camió o contenidor, transport a abocador autoritzat i controlat, i el
pagament de les taxes i el cànon d'abocament corresponents. (P
- 17)

353,5006,03 2.131,61

5 K5ZAZA0P m Remat de coberta amb xapa d'acer galvanitzat, amb gruix de 5
cm, amb planxa d'acer plegada, de 0,6 mm de gruix, 120 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament,
col·locat amb fixacions mecàniques. 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 i de
nova fixació. (P - 23)

60,45016,26 982,92

6 K5ZAZ12P m Remat de coberta amb xapa d'acer galvanitzat, amb gruix de 5
cm, amb planxa d'acer plegada, de 0,6 mm de gruix, 80 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament,
col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou la disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris. Inclou disposició i

181,35016,06 2.912,48

EUR
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posterior enretirada de bastides i apuntalaments necessaris per a
la correcta estabilitat de l'element durants els treballs de tall i de
nova fixació. (P - 22)

7 K5ZBS6CP m Remat per a formació de canaló, amb doble xapa d'acer
galvanitzat i llana de roca, amb gruix de 3 cm, amb planxa d'acer
plegada, de 0,6 mm de gruix, 170 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 6 plecs, per a formació de canaló, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat. 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 i de
nova fixació. (P - 26)

241,80038,37 9.277,87

8 K5ZAZT6P m Remat per a coronament de mur, de planxa d'acer plegada amb
acabat galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, col·locat amb
fixacions mecàniques. Inclou la col·locació perfils Z per a la seva
fixació. 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 i de nova fixació. (P - 25)

60,45020,62 1.246,48

9 K863ZTTP m2 Coberta amb perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada amb
greques cada 145 mm, de 35 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 26 i 27 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7
kg/m2, acabat llis, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou la
col·locació perfils Omega i Z per a la seva fixació i trobada de
coberta amb xemeneies existents. 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 i de
nova fixació. (P - 31)

2.478,45024,73 61.292,07

10 1B71UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons
UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat. Inclou conjunt d'elements per
als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per
dos terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor
de caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de
forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protectors, segons UNE_EN 795/A1. S'inclou: disposició
dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de
bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars
d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra,
retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot
allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (P - 1)

241,80015,11 3.653,60

11 K214ZA0M m Tall de xapa existent per a muntatge de nova canal. 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 - 11)

241,80030,92 7.476,46

12 K776Z26P m2 Impermeabilització de canal amb membrana no adherida amb
làmina de poliolefines d'1,5 mm de gruix, 1 armadura de vel de
vidre i de malla de polièster, resistent a la intempèrie, col·locada
amb fixacions mecàniques i reforçada amb soldadura en els
cavalcaments i en tots aquells punts singulars. Inclou la
col·locació de perfils per a la fixació perimetral i realització de les
terminacions de cobertes mitjançant la col·locació de perfils de
fixació i perfils colaminats. 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 i de
nova fixació. (P - 28)

241,80048,23 11.662,01

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.0R.07.01 117.330,41

EUR
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PROJECTE PRESSUPOST  1216-04P1

EDIFICI / INTERVENCIÓ OBRA REFORMA0R

CAPÍTOL ARQUITECTURA07

SUBCAPÍTOL ACTUACIONS EN FAÇANA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K215Z72M m Desmuntatge de xapa de remat de goteró i posterior recol·locació
un cop finalitzats els treballs. 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 i de
nova fixació.  (P - 13)

9,85012,89 126,97

2 K216ZA9P m2 Desmuntatge de tancament de façana format per panell sandwich
de xapa d'acer, mantenint les estructures auxiliars, sense
deteriorar els elements als quals està subjecte, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor. 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 i de nova fixació. Inclou el
transport interior fins al punt de càrrega, càrrega manual de runes
sobre camió o contenidor, transport a abocador autoritzat i
controlat, i el pagament de les taxes i el cànon d'abocament
corresponents. (P - 15)

83,73830,90 2.587,50

3 4214Z1BP m2 Desmuntatge de tancament de façana format per gelosia de
lames mantenint les estructures auxiliars, sense deteriorar els
elements als quals està subjecte, amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor. 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 i de nova fixació. Inclou el transport
interior fins al punt de càrrega, càrrega manual de runes sobre
camió o contenidor, transport a abocador autoritzat i controlat, i el
pagament de les taxes i el cànon d'abocament corresponents. (P
- 4)

338,52033,21 11.242,25

4 4214Z2BP m2 Desmuntatge de tancament de façana de metacrilat, sense
deteriorar els elements als quals està subjecte, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor. 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 i de nova fixació. Inclou el
transport interior fins al punt de càrrega, càrrega manual de runes
sobre camió o contenidor, transport a abocador autoritzat i
controlat, i el pagament de les taxes i el cànon d'abocament
corresponents. (P - 5)

314,34030,93 9.722,54

5 K21BZ02M m Desmuntatge de reixa metàl·lica existent, amb mitjans manuals i
posterior aplec per a la seva reutilització i la seva posterior
col·locació, en cas de ser necessari. S'inclou la disposició dels
mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, transport d'eines i
mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja
del lloc de treball, i tot allò necessari per a la correcta execució
dels treballs. (P - 18)

241,8006,31 1.525,76

6 KAVMZ00P m2 Gelosia formada per lames de xapa d'acer galvanitzat de
dimensions 1300x1300 mm, amb subestructura composta per
perfils i elements per a fixació de les lamel·les, d'acer
galvanitzat,a, col·locada mitjançant soldadura a perfils existents.
Inclou disposició i posterior enretirada de bastides i
apuntalaments necessaris per a la correcta estabilitat de l'element
durants els treballs de tall i de nova fixació. (P - 34)

59,99583,28 4.996,38

EUR
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7 K561ZP7P m2 Lluernes de plaques de policarbonat compacte de 1.0 mm de
gruix amb format de greca, amb junts d'estanqueïtat, col·locat.
Inclou disposició i posterior enretirada de bastides i
apuntalaments necessaris per a la correcta estabilitat de l'element
durants els treballs de tall i de nova fixació. (P - 20)

223,01550,85 11.340,31

8 K5ZAZA9P m Remat per a goteró, de planxa d'acer plegada amb acabat
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com
a màxim, amb 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques. 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 i de nova fixació. (P - 24)

327,50014,49 4.745,48

9 K63ZZAAP m Remat per unió de façana principal amb dent de serra de planxa
d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, 40
cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
coronament, col·locat amb fixacions mecàniques. 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 i de nova fixació. (P - 27)

6,85014,59 99,94

10 K5ZAZ11P m Remat per a coronament de mur, de planxa d'acer plegada amb
acabat galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, 50 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, col·locat amb
fixacions mecàniques. Inclou la col·locació de perfil omega per a
muntatge. 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 i de nova fixació. (P - 21)

59,75019,61 1.171,70

11 K863Z01P m2 Revestiment de parament vertical exterior amb perfil grecat de
planxa d'acer galvanitzada amb greques cada 145 mm, de 35 mm
d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 26 i 27 cm4 i
una massa superficial entre 6 i 7 kg/m2, acabat llis, col·locada
amb fixacions mecàniques. Inclou la col·locació perfils omega per
a la fixació de les plaques a l'estructura existent. 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 i de nova fixació. (P - 30)

747,31525,71 19.213,47

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.0R.07.02 66.772,30

PROJECTE PRESSUPOST  1216-04P1

EDIFICI / INTERVENCIÓ OBRA REFORMA0R

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS08

SUBCAPÍTOL INTERVENCIONS EN INSTAL·LACIONS EXISTENTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K21DZ01P m Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció
reglamentaris. Inclou disposició dels mitjans de seguretat i
protecció reglamentaris. Inclou disposició i posterior enretirada de
bastides i apuntalaments necessaris. Inclou transport interior fins
el punt de càrrega, càrrega manual i mecànica de runes sobre
camió o contenidor, transport a un abocador autoritzat i controlat,
i el pagament de les tases i el cànon d'abocament corresponents.
Inclou l'esponjament de les runes. (P - 19)

7,50031,93 239,48

2 KD15Z78M m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, amb
sobreeixidor, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides. Inclou la disposició dels mitjans de seguretat i

7,50019,95 149,63

EUR
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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 i de nova fixació. (P - 35)

3 1Y31Z63P 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 - 3)

11,00045,38 499,18

4 1Y31Z33P u Formació de pas d'instal·lació de diàmetre 600 mm, com a
màxim, a revestiment de façana de perfil grecat de planxa d'acer
galvanitzat amb greques. Inclou tall de revestiment de façana de
perfil grecat amb 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 - 2)

1,00043,75 43,75

SUBCAPÍTOLTOTAL P1.0R.08.01 932,04

PROJECTE PRESSUPOST  1216-04P1

EDIFICI / INTERVENCIÓ GESTIÓ DE RESIDUSGR

CAPÍTOL GESTIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2R54239 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km. S'inclou:
disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris,
temps d'espera per a la càrrega i la descàrrega, transport i
descàrrega dels residus a la instal·lació autoritzada de gestió de
residus més propera, el pagament de les taxes i el cànon de
transport corresponents, retirada de la maquinària i neteja del lloc
de treball. (P - 7)

367,7388,96 3.294,93

2 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

367,73820,67 7.601,14

CAPÍTOLTOTAL P1.GR.01 10.896,07

PROJECTE PRESSUPOST  1216-04P1

EDIFICI / INTERVENCIÓ SEGURETAT I SALUTSS

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA0Z0SS pa Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a obra, en
base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)

1,0006.900,00 6.900,00

CAPÍTOLTOTAL P1.SS.01 6.900,00

EUR
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NIVELL 4: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol P1.0R.00.01 Maquinaria d'elevació 4.896,00
P1.0R.00 Mitjans auxiliarsCapítol 4.896,00

Subcapítol P1.0R.04.R1 Reforç estructural 30.158,67
Subcapítol P1.0R.04.R2 Nova estructura 39.124,89

P1.0R.04 EstructuraCapítol 69.283,56

Subcapítol P1.0R.07.01 Actuacions en coberta 117.330,41
Subcapítol P1.0R.07.02 Actuacions en façana 66.772,30

P1.0R.07 ArquitecturaCapítol 184.102,71

Subcapítol P1.0R.08.01 Intervencions en instal·lacions existents 932,04
P1.0R.08 Instal·lacionsCapítol 932,04

259.214,31

NIVELL 3: CAPÍTOL Import

Capítol P1.0R.00 Mitjans auxiliars 4.896,00
Capítol P1.0R.04 Estructura 69.283,56
Capítol P1.0R.07 Arquitectura 184.102,71
Capítol P1.0R.08 Instal·lacions 932,04

P1.0R Obra ReformaEdifici / Intervenció 259.214,31

Capítol P1.GR.01 Gestió de Residus 10.896,07
P1.GR Gestió de ResidusEdifici / Intervenció 10.896,07

Capítol P1.SS.01 Seguretat i Salut 6.900,00
P1.SS Seguretat i SalutEdifici / Intervenció 6.900,00

277.010,38

NIVELL 2: EDIFICI / INTERVENCIÓ Import

Edifici / Intervenció P1.0R Obra Reforma 259.214,31
Edifici / Intervenció P1.GR Gestió de Residus 10.896,07
Edifici / Intervenció P1.SS Seguretat i Salut 6.900,00

P1 Pressupost  1216-04Projecte 277.010,38

277.010,38

NIVELL 1: PROJECTE Import

Projecte P1 Pressupost 1216-04 277.010,38
277.010,38

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

277.010,38PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

4.500,00Control Qualitat...................................................................................................................................

Subtotal 281.510,38

13 % Despeses generals SOBRE 281.510,38.................................................................................... 36.596,35

6 % Benefici industrial SOBRE 281.510,38........................................................................................ 16.890,62

21 % IVA SOBRE 334.997,35............................................................................................................. 70.349,44

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 405.346,79€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS CINC MIL TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS )

Miquel Àngel Sala i Mateus
Arquitecte
Professor associat Universitat Rovira i Virgili
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 Programa de necessitats 1.

 Descripció de l’estructura 1.1.

El present document té per objecte la descripció i justificació de tots els diferents elements que 
configuren l’estructura del projecte executiu de rehabilitació de coberta al conjunt de naus 
Multiserveis 1 de Mercabarna. 

Es tracta d’una nau en dent de serra, formada per quatre crugies de 10x60 m aproximadament. 
Amb encavallades principals en el pla de façana del dent de serra, encavallades secundàries 
perpendiculars a les anteriors formant la pendent de la coberta, i corretges que recullen el 
tancament. 

El projecte preveu la rehabilitació del tancament de coberta, augmentant-ne el pes propi, i la 
modificació d’una de les façanes laterals, on en l’estat actual la geometria del dent de serra es 
percep des de l’exterior, i l’actuació consisteix en pujar la façana fins al punt més alt de la 
coberta ocultant-la. D’aquesta manera es modifica l’estat de càrregues actual, tant pel que fa a 
càrregues gravitatòries com pel que fa a les accions del vent. 

És per aquest motiu que es fa necessari comprovar la idoneïtat de l’estructura existent, segons 
normativa actual, i proposar-ne els reforços necessaris per donar resposta als requisits 
d’Estabilitat i Aptitut al servei. 

Un cop analitzada l’estructura existent les actuacions que es proposen són les següents: 

- Reforç dels muntants de les encavallades principals amb xapes de 8 mm de gruix. 

- Reforç del cordó inferior de les encavallades secundàries amb xapa de 12 mm de gruix, 
en el tram pròxim al suport del punt més baix de les mateixes. 

- Lligat del cordó inferior de les encavallades secundàries, per tal de travar-lo i evitar així 
el pandeig del mateix en les combinacions amb succió del vent. 

- Formació de nova encavallada contravent i per al pas d’instal·lacions, situada a nivell 
de la cota superior del dent de serra. 

- Apareixen també una sèrie d’elements secundaris per suport del tancament de façana i 
coberta.  

 Usos previstos al projecte 1.2.

L’edifici té un ús industrial i en el projecte no es pretén cap modificació en aquest aspecte.  

 Bases de càlcul 2.

 Vida útil nominal 2.1.

Donat que l’ús de la construcció és del tipus industrial i en manca d’un requeriment superior per 
part de la propietat s’ha considerat una vida útil nominal de 50 anys. 

 Característiques dels materials 2.2.

Els materials que poden haver estat emprats per a la realització dels elements estructurals es 
detallen a continuació. 

 Acer laminat 2.2.1.

S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl·lica, excepte els espàrrecs 
d’ancoratge i subjecció en formigó, per als quals s’utilitza acer B-500S. Segons la norma 
“Documento Básico SE-A. Seguridad Estructural Acero” es distingeixen les característiques 
dels materials per a perfils i xapes, per a cargols, rosques i volanderes, i per al material 
d’aportació. 

Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a què s’hauria de 
sotmetre, queden especificats als Plecs de Condicions per a l’execució i la posta en obra de 
l’estructura metàl·lica. 

L’acer laminat considerat en projecte es del tipus S275JR. 



 
EXP 1216 

Memòria de l’estructura 
 

www.masalaconsultors.com 6/19 
 

2.2.1.1. Acer per xapes i perfils 

S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer 
sense aliatges, per a construccions metàl·liques d’ús general), així com l’establert a les normes 
UNE-EN 10210-1:1994, relativa a perfils buits per a construcció acabats en calent d’acer no 
aleat de gra fi, i UNE-EN 10219-1:1998, relativa a seccions buides d’acer estructural 
conformades en fred. A la taula (DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen les característiques 
mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025, que són les que han estat utilitzades en els 
càlculs del present projecte d’estructura. 

Tipus d’acer  S275JR 

fy (N/mm
2
) xapes <16mm N/mm

2
 275 

Mòdul d’elasticitat, E N/mm
2
 200 000 

Mòdul d’elasticitat transversal, G N/mm
2
 81 000 

Coeficient de Poisson, ν - 0.30 

Coeficient de dilatació tèrmica, λ °C
-1

 1.2 x 10
-5

 

Densitat kg/m³ 7 850 

A la taula següent (DB SE-A-12, taula 4.2) s’especifiquen els espessors màxims (en mm) de 
xapes per als quals no és necessari comprovar el comportament dúctil del material.  

Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i 
únicament es requereix l’adopció de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de 
gran espessor, d’espessors molt desiguals, en condicions molt difícils d’execució, etc.). 

2.2.1.2. Cargols, rosques i volanderes 

Les característiques mecàniques dels acers per a cargols, rosques i volanderes s’han pres de 
la Taula 4.3 (DB SE-A-13) 

L’acer per a cargols i volanderes considerat en projecte es del tipus TR 10.9., preveure el 
tractament de les superfícies segons s’indica en els plànols de projecte. 

2.2.1.3. Materials d’aportació 

Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran, en tot cas, superiors a les 
dels materials base. 

2.2.1.4. Resistència de càlcul 

Es defineix resistència de càlcul, fyd, es defineix com el quocient entre la tensió de límit elàstic i 
el coeficient de seguretat del material, definit en l’apartat corresponent. 

fyd= fy/γM 

Per al cas específic de les comprovacions de resistència última del material o de la secció, s’ha 
adoptat com a resistència de càlcul el valor: 

fud=fu/ γM2 

essent γM2 el coeficient de seguretat per a resistència última. 

 Accions considerades 2.3.

La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en 
consideració l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del 
present informe. 

Segons el DB SE-AE “Acciones en la edificación”, les accions i les forces que actuen sobre un 
edifici es poden agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables i accions 
accidentals. 

La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, i respon 
a l’estipulat als apartats 2, 3 i 4 del DB SE-AE. 

 Accions permanents 2.3.1.

S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una 
variació amb el temps menyspreable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es 
consideren 3 grups d’accions permanents que es detallen a continuació. 
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2.3.1.1. Pes propi 

S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements 
separadors, envans, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos 
sostres...), reblerts (com els de terres) i equips fixes. 

El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor 
mig obtingut a partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula 
següent s’inclouen els pesos dels materials, productes i elements constructius habituals. 

Acabats Pes 
 kN/m² 

Paviments  

Hidràulic/ceràmic (6cm gruix total) 1.00  

Terratzo 0.80 

Parquet 0.40 

Materials de coberta  

Planxa metàl·lica plegada  0.12  

Teula romana 0.50 

Pissarra 0.30 

Tauler de rajola 1.00 

 

Materials Densitat 
 kN/m³ 

Murs de fàbrica de totxo  

De totxo massís 18.00  

De totxo calat 15.00 

De totxo buit 12.00 

Murs de fàbrica de bloc  

De bloc buit de morter 16.00 

De bloc buit de guix 10.00 

Formigó  

Formigó armat 25.00  

Formigó en massa 24.00 

Formigó d’escòria 16.00 

Materials de construcció  

Sorra 15.00 

Ciment 16.00 

Pissarra 29.00 

Escòria granulada 12.00 

Reblerts  

Terreny 20.00 

Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-
AE, s’ha considerat una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 
0.80kN/m

2
, multiplicat per la raó mitja entre la superfície d’envans i la de la planta considerada. 

Així mateix, per vivendes, s’ha considerat una càrrega de 1kN/m
2
 repartida sobre la superfície 

del forjat, tal i com indica el DB mencionat. 

Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes dels envans projectats, obtenint per 
una altura lliure de 3.00 metres entre forjats la següent relació de càrregues lineals. 

Tancaments Pes 

 kN/m 

Tancaments ceràmics de dos fulls sense perforacions, de totxo calat de 
15cm i envà de totxo buit de 10cm, d’alçada fins als 3.00m 

10.00 

Tancaments ceràmics de dos fulls amb perforacions, de totxo calat de 
15cm i envà de totxo buit de 10, d’alçada fins als 3.0m 

8.00 
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Tancaments Pes 

 kN/m 

Tancaments de bloc de formigó de dos fulls sense perforacions, de 20cm 
exterior i 10 cm interior 

14.00 

Tancaments de bloc de formigó de dos fulls amb perforacions, de 20cm 
exterior i 10 cm interior 

10.00 

Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00m 4.00 

Envans de totxo calat, d’alçada fins als 3.00m i espessor 15cm 6.00 

Envans de totxo buit, d’alçada fins als 3.00m i espessor 10cm 4.00 

A les zones d’instal·lacions s’han considerat les càrregues que han indicat a l’equip 
d’instal·lacions, (veure estats de càrrega en plànols i/o esquema en annex) i com a mínim s’ha 
considerat una sobrecàrrega de 5.00 kN/m

2
 

 Accions variables 2.3.2.

Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps, no és monòtona ni 
menyspreable respecte el valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les 
sobrecàrregues d’ús, les accions sobre les baranes i elements divisoris, l’acció del vent, les 
accions tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de neu. 

2.3.2.1. Sobrecàrregues d’ús 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 

S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega 
distribuïda uniformement, adoptant els valors característics de la taula 3.1 del DB SE-AE. Per 
les comprovacions locals de capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant 
a qualsevol punt de la zona afectada. Aquesta càrrega concentrada s’ha considerat actuant 
simultàniament amb la càrrega uniformement repartida en les zones d’ús de trànsit i 
aparcament de vehicles lleugers, i de manera independent i no simultània amb ella a la resta de 
casos descrits a la taula anterior. 

En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a les 
vores de valor 2kN/m. 

S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols 
importants o zones d’aglomeració. 

Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega 
permesa en l’apartat 3.1.2 del DB SE-AE. 

2.3.2.2. Accions sobre baranes i elements divisoris 

Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força 
horitzontal a una distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, generant un 
moment flector sobre els forjats en el cas de baranes. El valor de la força horitzontal s’ha 
determinat en base a l’estipulat a la taula 3.3 del DB SE-AE. 

2.3.2.3. Vent 

Les càrregues de vent són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats 
a ell. Per a la seva determinació es considera que aquest actua perpendicularment a la 
superfície exposada amb una pressió estàtica qe que es pot expressar com a: 

qe qb·ce·cp, essent: 
qb Pressió dinàmica del vent.  
ce Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de l’entorn.  
cp Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma. 

Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada pel 
DB SE-AE per tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m

2
. 

Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i 
l’altura en cada punt segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 

Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla 
paral·lel al vent segons la taula 3.5 del DB SE-AE. 



 
EXP 1216 

Memòria de l’estructura 
 

www.masalaconsultors.com 9/19 
 

En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit: 

Grau d’aspresa d’entorn considerat - IV 

Altura màxima de l’edifici m 10.00 

Coeficient d’exposició [ce (10.00m)] - 1.77 

Pressió dinàmica del vent, qb kN/m² 0.50 

Esveltesa en el pla paral·lel al vent - 0.25 

Coeficients eòlics:   
cp: - 0.70 
cs: - -0.30 

Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts de 
l’edifici exposats al vent. 

S’ha realitzat un estudi de les accions de vent sobre façanes i coberta: 

Vent sobre façanes: 
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Vent sobre coberta: 

 

2.3.2.4. Accions tèrmiques 

Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat 
possible l’existència d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu 
d’estructura han sobrepassat els valors límit que estableix la normativa al respecte (40 m.). Per 
això s’ha sotmès a l’estructura a l’acció tèrmica causada per un increment de temperatura que 
correspon al que estableix la norma DB SE-AE en els articles 3.4.1 i 3.4.2. Per elements 
exposats a la intempèrie s’ha pres com a temperatures extremes màximes i mínimes les que 
consten a ”CTE DB SE-AE Anejo E. Datos climáticos”. 

Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen quan es fa referència a les 
característiques dels materials. 
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2.3.2.5. Neu 

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se 
amb la fórmula: 

kn μ·sq   

essent  el coeficient de forma la coberta, i sk el valor característic de la càrrega de neu sobre 
un terreny horitzontal. 

En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor =1. A la localitat de 
Barcelona, el valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0.40 kN/m

2
. 

Amb aquests valors s’hauria de considerar una sobrecàrrega de neu en les zones 
desprotegides de valor 0.40 kN/m

2
. 

En aquest cas, degut a la geometria de la coberta i a la modificació en la façana lateral, 
ocultant els dents de serra, s’ha considerat que es poden produïr acumulacions de neu i, per 
tant, s’ha considerat una sobrecàrrega de 0.80 kN/m

2
. 

 Accions accidentals 2.3.3.

2.3.3.1. Impacte 

Les càrregues de impacte s’han analitzat considerat els ELU en la hipòtesi accidental Per la 
consideració de les accions d’impacte s’ha determinat la càrrega estàtica equivalent del cos 
que impacte, considerant el teorema de la conservació de l’energia mecànica. 

S’ha considerat l’impacte de vehicles en els elements estructurals de les zones de trànsit. 

 Estats de càrrega considerats 2.3.4.

A continuació es resumeixen els estats de càrrega considerats en cada sostre o zona de sostre 
en base a les accions establertes en l’apartat anterior. 

Zona  Coberta    

Tipus de sostre 
- 

Lleuger 
sobre 

corretges 
   

Gruix cm -    

Càrregues      

Pes propi kN/m² -    

C. permanents kN/m² 0.16    

Ús kN/m² 0.40    

Neu kN/m² 0.80    

TOTAL kN/m²     

C. concentrada kN 1.00    

 Coeficients de seguretat 2.4.

Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels 
materials, com a les accions que sol·liciten a l’estructura. Ambdues tipologies es detallen a 
continuació. 

 Coeficients de minoració de resistències dels materials 2.4.1.

Els coeficients de minoració de resistència graven de forma diferent als elements en funció de 
diversos paràmetres, el més rellevant dels quals és el tipus de material que els constitueix. Per 
a cada cas es té: 

2.4.1.1. Acer laminat 

S’han adoptat els següents valors: 

M0 = 1.05 relatiu a la plastificació del material. 

M1 = 1.05 relatiu a fenòmens d’inestabilitat. 
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M2 = 1.25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió. 

M3 = 1.10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.  

M3 = 1.25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU. 

M3 = 1.40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en 
el cas de forats ovals o amb sobre mesura. 

 Coeficients de majoració d’accions 2.4.2.

Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest 
criteri s’observen els coeficients que a continuació es detallen. 

2.4.2.1. Acer laminat 

En relació als coeficients c que graven en les estructures d’acer, es consideren els que 
estableix el Documento Básico SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capítol 4. 

Tipus de verificació Situació Persistent o Transitòria 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Resistència Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del terreny 
   Pressió aigua 

 
1.35 
1.35 
1.20 

 
0.80 
0.70 
0.90 

Variable 1.50 0.00 

Estabilitat  Desestabil. Estabilitzadora 

Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del terreny 
   Pressió aigua 

 
1.10 
1.35 
1.05 

 
0.90 
0.80 
0.95 

Variable 1.50 0.00 

Taula 3: Coeficients parcials  de seguretat per a accions. 

 Hipòtesis de càlcul 2.5.

Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat 
diverses, en funció del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment. 
D’aquest mode es tenen els següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit 
Últims (ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 

 Estructures d’acer laminat, obra de fàbrica i fusta 2.5.1.

Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “, Documento Básico SE Seguridad 
estructural” en el seu article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall: 

 Per a Estats Límit Últims. Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents 
criteris: 

Situacions persistents o transitòries: 

 Qψγ+Qγ+Gγ+Gγ i k,i 0, i Q,

1>i

k,1Q,1
*

jk,j* G

1j

jk,jG,

1j




 

Situacions accidentals:  

 Qψγ+Qψγ+Aγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,

1>i

k,11,1Q,1kA
*

jk,jG
1j

jk,jG,

1j

*
,




 

Situacions sísmiques: 

 Qψγ+Aγ+Gγ+Gγ ik,i2,iQ,

1i

kE,A
*

jk,j,G
1j

jk,jG,

1j

* 


 

 Per a Estats Límit de Servei. Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat 
amb els següents criteris: 

Combinació característica 
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1i

ik,0,1iQ,

1j

k,1Q,1jk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγQγGγ+Gγ *  

Combinació freqüent 





1i

ik,i2,iQ,

1j

k,11,1Q,1jk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγQΨγGγ+Gγ *  

Combinació quasi permanent  

 



1i

ik,i2,iQ,

1j

jk,
*

j,Gjk,jG,

1j

QΨγGγ+Gγ *  

on: 

Gk,j Valor característic de les accions permanents 
G

*
k,j Valor característic de les accions permanents de valor no constant 

Qk,1 Valor característic de l’acció variable determinant 
ψo,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
ψ1,1 Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
ψ2,i Qk,i Valors representatius quasi permanents de les acciones variables amb l’acció 

determinant o amb l’acció accidental 
Ak  Valor característic de l’acció accidental 
AE,k  Valor característic de l’acció sísmica 

 Mètodes de càlcul 2.6.

Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, 
els postulats bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a 
través de diferents metodologies, en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com es 
detalla a continuació. 

D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del 
càlcul en trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, 
d’aquesta manera, les fissures per tracció i l’elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha 
especificat en l’apartat segon d’aquesta Memòria. Per a la comprovació de les seccions d’acer, 
en general s’utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara que en algunes unions es contemplen 
puntualment les consideracions del càlcul elasto-plàstic. 

L’especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals 
es detalla a continuació. 

 Estructures de barres 2.6.1.

Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d’estructures definides a l’espai. 

Per a la determinació de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos teoremes 
de Mohr, la llei de Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant. Tot això permet relacionar tots 
el moviments possibles dels extrems de les barres amb els esforços que els provoquen. 

En els casos que l’esveltesa de l’estructura és determinant, s’utilitza també el càlcul matricial, 
encara que basat en la formulació de l’equació d’equilibri de l’estructura sota les consideracions 
de la teoria en segon ordre, deduint les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d’accions 
en funció de l’esforç axial que les sol·licita. El procés no lineal plantejat es resol mitjançant una 
aproximació pel mètode de Newton-Raphson. 

 

 Comprovació de perfileria metàl·lica 2.6.2.

La comprovació de la perfileria metàl·lica s’ha portat a terme en base a les consideracions de la 
norma “DB-SE-A, Documento Básico SE Seguridad Estructural Acero”, segons mètodes 
elàstics i anelàstics. 
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 Programes informàtics de càlcul utilitzats 2.7.

 Processadors. Definició d’esforços i estats tensionals 2.7.1.

ROBOT Structural Analysis Professional 2013. 

 Post-processadors. Comprovació d’estructures 2.7.2.

ROBOT Structural Analysis Professional 2013. 

Diversos fulls de càlcul [Masala Consultors) destinats a la verificació i dimensionat de tots els 
elements resistents i a l’armat i dimensionat de les seccions. 

 Criteris de dimensionat 2.8.

En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció 
dels estats límits últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació: 

 ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul 
desestabilitzants. 

 ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de 
desenvolupar-se en tota secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul 
que les sol·liciten. 

 ELU d’inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de 
l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les 
derivades dels efectes de segon ordre o de inestabilitat.  

 ELS de fissuració (només en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura 
característica de les fissures, wk, compleix amb els valors definits en la taula 5.1.1.2 de 
la EHE-08 en funció de la classe d’exposició de l’element 

 ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat en base a l’establert a l’apartat 4.3.3 
del DB SE. Això és: 

En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions 
que es produeixen després de la posada en obra de l’element (totes les càrregues excepte el 
pes propi de l’element estructural), limitant-les als valors exposats a la taula següent: 

Tipus de tancament Valor fletxa/llum 

Pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes 1/500 

Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes 1/400 

Resta dels casos 1/300 

En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions produïdes 
per les accions de curta durada (accions variables), limitant-les a L/350 (essent L la llum de 
l’element). 

En el cas de considerar l’aparença de l’obra, considerant les deformacions produïdes per 
qualsevol combinació d’accions quasipermanent, limitant-les al menor L/300 o L/500 +1cm 
(essent L la llum de l’element). 

Pel cas particular de sostres de formigó s’ha limitat la fletxa activa a 1cm. 

En el cas de desplaçaments horitzontals, s’ha considerat un desplom relatiu entre plantes de 
1/300 i un desplom total de 1/500 respecte l’alçada de tot l’edifici. 

 ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements susceptibles de patir vibracions 
per efecte rítmic de les persones han estat dissenyats amb modes propis de vibració 
majors que els que es mostren a la taula següent. 

Tipologia d’edifici Freqüència mín. 
 Hz 

Gimnasos, palaus d’esports, estadis 8.0 

Sales de festes i concerts sense seients 7.0 

Centres comercials i locals de pública concurrència sense 
seients fixes 

5.0 
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Tipologia d’edifici Freqüència mín. 
 Hz 

Sales d’espectacles amb seients fixes 3.4 

Passeres 4.5 

La resta d’elements estructurals han estat dissenyats amb un primer mode de vibració de valor 
pròxim als 3,00Hz. 

Igualment s’ha tingut en consideració els requeriments de protecció contra incendis establerts a 
la instrucció EHE-08 annex 6

e
, sempre que no entrin en contradicció amb les especificacions 

del DB-SI, secció SI 6. Amb aquests documents s’ha establert el recobriment necessari per als 
elements de formigó i la massivitat necessària per als elements d’acer laminat per tal de 
garantir les resistències establertes a les normes esmentades i en el projecte d’activitats de 
l’edifici. 

 Procés constructiu 3.

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l’edifici que es presenta té 
en compte l’execució, per aquest ordre cronològic: 

 Capítol de l’estructura: previ a qualsevol altra actuació a l’edifici es procedirà a executar 
tots els reforços de l’estructura existent. 

 Posteriorment es procedirà a continuar amb els capítols referents a arquitectura i 
instal·lacions. 

D’aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que 
hagi assolit la resistència prevista en projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a 
situacions de càrrega més desfavorables que les previstes, tal i com fixen els Plecs de 
Condicions corresponent. 

 Manteniment de l’estructura 4.

 Elements constituïts per acer laminat 4.1.

Les estructures d’acer tradicionalment són les que comporten major repercussió quant a les 
tasques relatives al seu manteniment, donada la major inestabilitat del material a tenor de la 
seva estructura molecular. Principalment, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la 
corrosió. 

Per això, s’ha de protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius 
especificats en projecte, en les condicions que fixen els Plecs de Condicions adjunts. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i 
manteniment concret en base als següents preceptes: 

 Control general del comportament de l’estructura 

- Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció 
l’existència de símptomes de danys estructurals que es manifestin en danys en els 
elements inspeccionats (fissures en tancaments a causa de deformacions...). 
També s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús inadequat...). 

- Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que 
encara no afectin a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas 
s’observaran situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions 
cargolades, corrosions localitzades... 

 Control de l’estat de conservació del material 

Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 

- L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals 
nocius. (Classes d’exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una 
revisió de l’estructura cada cinc anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i 
en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de 
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les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 15 anys s’haurà de 
procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat 
total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques 
que l’utilitzat en l’obra. 

- L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat 
moderada. (Classe d’exposició C3 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una 
revisió de l’estructura cada tres anys, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i 
en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de 
les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. Cada 10 anys s’haurà de 
procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat 
total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques 
que l’utilitzat en l’obra. 

- L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. 
(Classe d’exposició C4 i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual 
de l’estructura, detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant 
haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la 
imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes 
característiques que la utilitzada en l’obra. Cada cinc anys s’haurà de procedir a 
una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior pintat total de la 
mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que 
l’utilitzat en l’obra. 

Les inspeccions es coordinaran fent coincidir els dos conceptes: comportament de l’estructura i 
conservació del material. 

En el present cas, la classe d’exposició és de tipus C4.  

Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer 
any, 
acers amb contingut baix de carboni 

 Classe d’exposició a la 
corrosió atmosfèrica. 

Pèrdua de massa 
g/m

2
 

Pèrdua de gruix μm 

C1 Molt baixa 10 1.3 

C2 Baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a25 

C3 Mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50 

C4  Alta >400 fins a 650 >50 fins a 80 

C5-I Molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

C5-M Molt alta (marina) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

Taula 4 Pèrdua de massa en funció de l’exposició 

 Higiene, salut i medi ambient 5.

Es considerarà aquest requisits segons s’indica en l’article 5.1.3 de la EHE-08 en el cas que la 
propietat ho hagi establert. Es recorda que la no consideració d’aquest requisit no obvia, en cap 
cas, el compliment de la legislació mediambiental vigent en cada cas. Es vetllarà per l’execució 
de processos que minimitzin l’impacta mediambiental.  

 Normativa utilitzada 6.

 Normativa bàsica 6.1.

 CTE. “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) 
(modificació BOE: 25/01/08) 

- DB-SE,  Documento Básico SE Seguridad estructural. 
- DB-SE-AE, Documento Básico SE Seguridad estructural. Acciones en la 

Edificación. 
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- DB-SE-C,   Documento Básico SE Seguridad estructural. Cimientos. 
- DB-SE-A,  Documento Básico SE Seguridad estructural. Acero. 
- DB-SE-F,  Documento Básico SE Seguridad estructural. Fábrica. 
- DB-SE-M,  Documento Básico SE Seguridad estructural. Madera. 
- DB-SE-SI,  Documento Básico Seguridad en caso de Incendio. 

 EHE-08. “Instrucción de hormigón estructural”. Real Decreto 1247/2008 (BOE: 
22/08/2008) (modificació BOE: 24/12/08) 

 NCSE-02. “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real 
Decreto 997/2002 (BOE: 11/10/02) 

 RC-08. “Instrucción para la recepción de cementos” Real Decreto 956/2008(BOE: 
19/06/2008) (modificació BOE: 11/09/2008) 

 RSCIEI, Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials, Real 
Decret 2267/2004, de 3 de desembre. 

 Normativa complementària 6.2.

La normativa complementària no és d’obligat compliment però serveix per a resoldre les 
indefinicions existents en la normativa bàsica. En cas de contradicció sempre preval la 
normativa bàsica, llevat que es justifiqui (tal i com s’especifica en la mateixa) el no compliment 
de la mateixa. 

 EUROCÓDIGO 0:  Bases de cálculo de estructuras 

- EN 1990.   Bases de cálculo de estructuras 

 EUROCÓDIGO 1:  Acciones en estructuras 

- EN 1991-1-1. Pesos específicos, pesos propios y sobrecargas 
- EN 1991-1-2.  Acciones en estructuras expuestas al fuego 
- EN 1991-1-3.  Cargas de nieve 
- EN 1991-1-4. Acciones de viento 
- EN 1991-1-5.  Acciones térmicas 
- EN 1991-1-6. Acciones durante la ejecución 
- EN 1991-1-7.  Acciones accidentales 
- EN 1991-2.  Cargas de tráfico en puentes 
- EN 1991-3.  Acciones inducidas por grúas y maquinaria 
- EN 1991-4.  Acciones en silos y tanques 

 EUROCÓDIGO 2:  Proyecto de estructuras de hormigón 

- EN 1992-1-1.  Reglas generales y reglas para edificación 
- EN 1992-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 
- EN 1992-2.  Reglas de diseño en puentes de hormigón 
- EN 1992-3.  Depósitos y estructuras de contención 

 EUROCÓDIGO 3:  Proyecto de estructuras de acero 

- EN 1993-1-1.  Reglas generales y reglas para edificios 
- EN 1993-1-2.  Estructuras expuestas al fuego 
- EN 1993-1-3.  Perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío  
- EN 1993-1-4.  Aceros inoxidables 
- EN 1993-1-5.  Placas planas cargadas en plano  
- EN 1993-1-6.  Láminas 
- EN 1993-1-7.  Placas planas cargadas transversalmente  
- EN 1993-1-8.  Uniones 
- EN 1993-1-9.  Fatiga 
- EN 1993-1-10.  Tenacidad de fractura y resistencia transversal 
- EN 1993-1-11.  Cables y tirantes  
- EN 1993-1-12.  Reglas adicionales para la aplicación de la norma EN 1993 

hasta 
aceros de grado S 700 

- EN 1993-2.  Puentes de acero  
- EN 1993-3-1.  Torres y mástiles 
- EN 1993-3-2.  Chimeneas 

http://normativaconstruccion.cype.info/6_01_c
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- EN 1993-4-1.  Silos 
- EN 1993-4-2.  Depósitos 
- EN 1993-4-3.  Conducciones 
- EN 1993-5.  Pilotes y tablestacas 
- EN 1993-6.  Vigas carril 

 EUROCÓDIGO 4:  Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero 

- EN 1994-1-1.  Reglas generales y reglas para edificación 
- EN 1994-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego  
- EN 1994-2.  Reglas para puentes 

 EUROCÓDIGO 5:  Proyecto de estructuras de madera 

- EN 1995-1-1.  Reglas generales y reglas para edificación 
- EN 1995-1-2.  Estructuras sometidas al fuego 
- EN 1995-2.  Puentes 

 EUROCÓDIGO 6:  Proyecto de estructuras de fábrica (albañilería) 

- EN 1996-1-1. Reglas comunes para estructuras de fábrica y fábrica 
- EN 1996-1-2.  Proyecto estructural en caso de incendio 
- EN 1996-2.  Consideraciones de proyecto, selección de materiales 
- EN 1996-3.  Métodos de cálculo simplificado para estructuras de fábrica 

 EUROCÓDIGO 7:  Proyecto geotécnico 

- EN 1997-1.  Reglas generales 
- EN 1997-2.  Investigación de suelo y ensayos 

 EUROCÓDIGO 8:  Proyecto para resistencia al sismo de las estructuras 

- EN 1998-1.  Reglas generales, acciones de sismo y reglas para edificación 
- EN 1998-2.  Puentes 
- EN 1998-3.  Evaluación y modificación de edificios 
- EN 1998-4.  Silos, depósitos y tuberías 
- EN 1998-5.  Cimentaciones, estructuras de contención y aspectos 

geotécnicos  
- EN 1998-6.  Torres, mástiles y chimeneas 

 EUROCÓDIGO 9:  Proyecto de estructuras de aleación de aluminio 

- EN 1999-1-1.  Reglas generales 
- EN 1999-1-2.  Estructuras sometidas al fuego 
- EN 1999-1-3.  Estructuras sometidas a fatiga 
- EN 1999-1-4.  Condiciones para láminas conformadas en frío 
- EN 1999-1-5. Estructuras laminares 

 Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 NTE. “Norma Tecnológica de la Edificación”. 

 ROM 0.5-94. “Recomendaciones Geotécnicas para el proyecto de Obras marítimas y 
Portuarias”. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (ROM 0.5-94, ROM 05-05) 

 ROM 0.2-90. “Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias en lo que 
respecta a la acción del viento”. 

 ROM 0.4-95. “Acciones climáticas II: Viento” . Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 Declaració de compliment dels documents bàsics 7.

En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a 
totes les exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), i en 
particular als Documents Bàsics que es citen a continuació: 

 DB-SE,  Documento Básico SE Seguridad estructural. 

 DB-SE-AE, Documento Básico SE Seguridad estructural. Acciones en la 
Edificación. 

 DB-SE-C,  Documento Básico SE Seguridad estructural. Cimientos. 

 DB-SE-A, Documento Básico SE Seguridad estructural. Acero. 
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 DB-SE-F, Documento Básico SE Seguridad estructural. Fábrica. 

 DB-SE-M. Documento Básico SE Seguridad estructural. Madera. 

 DB-SE-SI, Documento Básico Seguridad en caso de Incendio. 

Signat: Miquel Àngel Sala i Mateus 

 Arquitecte 

 Masala Consultors 

Barcelona, Febrer de 2016 
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DEFINICIÓ: 

unt construc
ci el cobreixe

TIPUS DE CO

Cobertes p

o trepitjable

o no trepitja

Cobertes in

o de fibroci

o galvanitza

o aliatges ll

o pissarra. 

o sintètics. 

o teula. 

Llanternes.

OBSERVACI

vegada s’hag
ltració o per 

urà de consid

urà de preve
tat es farà ú
st aplec, cal
acàrregues p

enent a  les 
forjat de la c

ssari. La ins
bilitat, respec
aracterístique

a construcció
gui realitzan

de conside
metrals de lim
iene i benest

                     

rs.com 

Ó 

ctiu format p
en i el protege

OBERTES: 

planes:  

es. 

ables. 

nclinades:  

ment.  

ades. 

leugers. 

 

.  

ONS GENER

gi finalitzat l’
condensació

derar una pre

ure l’aplec d
ús dels siste
l iniciar el de
pot arribar fin

característiq
coberta una 
tal·lació de l

ctant en cada
es. 

ó de la cober
t aquesta.  

erar, abans 
mitació del s
tar, tanmatei

                     

er tota una 
eixen de les 

RALS: 

estructura es
ó, a part de p

evisió d’accé

e materials n
mes d’eleva
esmuntatge d
ns al forjat de

ques de l’obra
Grueta (maq
la grueta s’h
a moment la 

rta només s’h

d’iniciar aqu
solar per ev
x, les preses

                     

sèrie d’elem
inclemèncie

s construirà 
proporcionar

és a la cober

necessaris p
ació tenint en
de la grua i 
e la coberta.

ra no s’ha pr
quinillo) que 
haurà de rea
 capacitat m

ha de desmu

uesta activit
itar l’entrada
s provisional

                      

ments que, c
es del temps.

la coberta, a
r un cert grau

rta. 

per a la realit
n compte qu
enllestir el m
 

evist l’ús del
ajudarà a en
litzar de man
àxima d’elev

untar les pro

tat, que ja 
a de persona
s d’obra (aig

E

                     

col·locats en 
 

amb l’objectiu
u  d’aïllament

zació de la c
ue es recom
muntatge de

 muntacàrre
nllestir les ele
nera que qu
vació, estipul

oteccions col

hi hagi insta
al aliè a l’ob

gua i electrici

Estudi de Segu

                      

COB

 la part exte

u d’evitar les
t. 

coberta, amb
mana, un cop
el muntacàrre

egues es pot
evacions de
edi garantid
lada en la se

·lectives en 

al·lades les 
bra; les insta
tat). 

EXP 1216
retat i Salut

       

27/88

BERTES 

erior d’un 

 humitats 

b aquesta 
p realitzat 
egues. El 

instal·lar 
l material 
a la seva 
eva placa 

el lloc on 

cerques 
al·lacions 



         
 

 
www.m
 
 

1.- DE

1.1 D

Conju
amb 

1.2 D

La co

 

 

 

Les v

 

 

 

 

Sego
inclin

 

 

 

 

Per re

 

 

Tamb
estru

 

 

 

 

 

 
                      

masalaconsultor

EFINICIÓ I D

DEFINICIÓ: 

unt construct
una pendent

DESCRIPCIÓ

oberta inclina

un forjat de

un tauló fo
sustentats 

un entrama

variables que

la pendent.

la forma de

la fixació. 

la permeab

ons els paràm
ades: 

teula: Que 
ha de teni
s’agafa am
cm.). Si em
l’encobrime

pissarra: é
geomètriqu
inferior al 5

sintètiques(
impermeab

galvanitzad
que són t
presenten 

ealitzar estru

Gruistes. 

Paletes. 

bé serà impr
ctura: 

Maquinària
transport a

Estris: bast

Eines man

Preses pro

Instal·lacio

                     

rs.com 

DESCRIPCIÓ

tiu constituït 
t superior al 

Ó: 

ada es const

e formigó que

rmat per due
per envanets

at de llistons 

e es combine

. 

e la peça bàs

bilitat. 

metres const

combina un
ir poca pend

mb morter, re
mprem fixac
ent. 

és un materi
ues adequade
0%. 

(fibrociment, 
bles que perm

des, aleacion
totalment im
una variabilit

uctures de fo

rescindible  te

a: formigone
uxiliar, etc.  

tides de faça

uals. 

ovisionals d’a

ns d’higiene 

                     

Ó 

per una sèr
5% per  facil

rueix sobre u

e segueixi la

es capes de 
s de sostrem

de fusta. 

en per establ

sica. 

tructius anter

a certa poro
dent per  ag
equereix pen
ions metàl·li

al més imp
es, per aque

PVC, fibra
meten gran va

ns lleugeres 
mpermeables
tat entre un 5

ormigó armat

enir els mitja

ra, grua, de 

ana, proteccio

aigua i electri

i benestar.

                     

rie d’element
litar l’evacua

un suport inc

a pendent de 

rajola comu
mort ,cerres, 

lir el sistema

riorment cita

ositat amb un
guantar-se i
ndents entre
ques, es po

ermeable pe
est motiu req

a de vidre,
ariabilitat de p

i xapa: són
s i amb la 
5% i  90º. 

t  serà impre

ans auxiliars 

 petita cilind

ons col·lectiv

icitat. 

                      

ts disposats 
ació de l’aigu

clinat, que po

la coberta.

una, encadel
etc. 

a més adequa

ats podem di

n hàbil disse
i per aquest

e el 20% (15
oden augmen

erò amb la 
quereix  un d

 etc.): són
pendents.  

làmines me
possibilitat 

scindible con

necessaris p

drada, tragin

ves i individu

E

                     

COBER

a la part sup
a.  

ot ser: 

lats ceràmics

at són: 

stingir difere

ny geomètric
t motiu s’ha

5 cm. d’enco
ntar les pend

impossibilita
doble cobrim

n làmines p

etàl·liques, d
de fer tot 

nsiderar el se

per dur a ter

adora de tra

uals, etc. 

Estudi de Segu

                      

RTES INCL

perior de  l’e

cs, tauló de f

ents tipus de 

c. Col·locada
a d’encobrir 
obriment) i e
dents i dism

at de genera
ment i una pe

planes o o

de zinc, cour
tipus d’enc

egüent  equi

rme la realitz

abuc “dumpe

EXP 1216
retat i Salut

       

28/88

INADES 

estructura 

fusta, etc. 

cobertes 

a en sec, 
força. Si 

el 50% (7 
minuir així  

ar formes 
endent no 

ondulades 

re o plom 
cobriment 

p humà : 

zació de l’ 

er”,per al 



         
 

 
www.m
 
 

2.- RE

Pel q
Depa
impor
Proje
mate
mate

En la
modif
interv
d’octu

L’obje
anul·
preve

Ris

 1.- 

 2.- 

 4.-C

 5.-C

 6.-T

 9.-C

10.-

11.-

13.-

16.-

18.-

corr

26.-

27.-

28.-

 

 

3.- NO

Posa

El mu
tingui
de la 

Atès 
d’ass
l’exec

Procé

 
                      

masalaconsultor

ELACIÓ DE 

ue fa a les c
artament de 
rtants. I en 

ecte d’Execu
rialitzi el Ri
rialització de

a confecció 
ficada en f
vinguin en e
ubre.  

ectiu princip
lar, o en el

entives que e

cos  

Caigudes de

Caigudes de

Caiguda d’ob

Caiguda d’ob

Trepitjades s

Cops amb ob

-Projecció de

-Atrapament

-Sobreesforç

-Contactes e

-Contactes a

rosives    

-O. R.: manip

-Malalties ca

-Malalties ca

ORMA DE S

ada a  punt de

untacàrregue
i, s’emprarà 
cota més alt

els treballs
segurar que 
cució de l’ ob

és 

                     

rs.com 

 RISCOS  I L

causes dels a
Treball de 
la seva ava

ució Material
sc, i la Gra

el Risc. 

del Pla de
funció de la
el procés co

pal d’aquest
 seu cas, c

es desenvolu

e  persones 

e  persones 

bjectes per m

bjectes.        

sobre objecte

bjectes o ein

e fragments o

s per o entre

ços.              

elèctrics.       

amb substànc

pulació de m

ausades per a

ausades per a

SEGURETAT

e l’obra per  

es de l’obra 
la grua torre
ta de la cobe

s que es de
ja es trobin 

bra restant.  

                     

LA SEVA AV

accidents s’h
la Generalit

aluació s’han
 de l’obra, c
avetat (seve

e Seguretat 
a tecnologia
onstructiu, se

a avaluació
controlar  i 
upen a contin

a diferent niv

al mateix niv

manipulació. 

                   

es.                

nes.               

o partícules. 

e objectes.    

                    

                    

cies càustiqu

materials abra

agents quím

agents físics

T 

realitzar  aq

es perllonga
e tenint prese
erta. 

esenvolupen 
construïdes

                     

VALUACIÓ.

ha tingut pres
tat, consider
n tingut en c
considerant 

eritat) és la 

i Condicio
a que aport
egons dispo

ó serà el d’
reduir els c
nuació. 

vell.             

vell.              

                 

                  

                   

            

              

                 

                 

                 

ues o 

asius.         

mics.       

s.           

uesta activita

arà per dona
ent que la pl

en l’activita
s les instal·la

                      

sent la guia d
rant a cada 
compte les 
que la prob
conseqüènc

ns de Salu
ti l’empresa 
osa l’Article 

establir un 
itats Riscos

Probabilita

ALTA 

ALTA 

BAIXA 

ALTA 

BAIXA 

BAIXA 

BAIXA 

BAIXA 

BAIXA 

MÈDIA 

MÈDIA 

ALTA 

MÈDIA 

MÈDIA 

at 

ar servei a la
loma passi 3

at de la co
acions d’Hig

E

                     

d’avaluació d
activitat nom
consideracio

babilitat és l
cia normalm

t, aquesta a
constructor

7 del R. D

esglaoname
, tenint en c

at Graveta

MOLT G

GREU 

LLEU 

GREU 

LLEU 

LLEU 

LLEU 

GREU 

GREU 

GREU 

LLEU 

LLEU 

LLEU 

LLEU 

a planta cob
3 metres, com

nstrucció de
iene i Bene

Estudi de Segu

                      

de Riscos ed
més els Ris
ons construc
la possibilita

ment esperad

avaluació p
ra o empre

D. 1627/1997

ent de prior
compte les 

at 
Ava

del 

GREU CRÍ

ELE

ÍNF

ELE

BAI

ÍNF

ÍNF

BAI

BAI

MED

BAI

MED

BAI

BAI

berta, o quan
m a mínim, p

e la coberta
estar definitiv

EXP 1216
retat i Salut

       

29/88

ditada pel 
scos més 
ctives del 
at que es 
da de la 

podrà ser 
eses que 
7, del 24 

ritats per 
mesures 

aluació 

risc 

ÍTIC 

EVAT 

IM 

EVAT 

X 

IM 

IM 

X 

X 

DI 

X 

DI 

X 

X 

n no se’n 
per sobre  

a s’haurà 
ves per a 



         
 

 
www.m
 
 

El pe
l’ús d
segur

S’hau
duran

Prote

En pr
l’amp

Posa
cober

En ca
mitjan
per a

Tamb
i 2 me

O un
col·lo
d’anu
mate
taulon
sobre
a par

Prote

S’hau
contin

 

 

Per  
mitjan
conve

Es su
retira

Posa
treba
respe
aque

L’acc
Sobre

La co
passa

Les p
realitz

Els ll
paqu

 
                      

masalaconsultor

ersonal enca
dels mitjans 
retat possible

urà de  tenir 
nt la construc

ecció dels b

rimer lloc s’h
pit perimetral

at que aques
rta les corres

as que fos t
nçant barane

a l’ancoratge 

bé es pot  co
etres agafad

na bastida d
ocació d’una 
ul·lar el risc 
ixa bastida. 
ns en tota l
epassi 90 cm
rtir de les  es

ecció dels b

urà de proteg
nuació: 

Malla elec
l’execució d
aquests bu

Tapes de f
clavetejarà

evitar el ris
nçant Batea
enientment l

uspendran e
aran els mate

at que es tre
allarà en la c
ectar aquesta
sta línia men

cés a la co
epassant l’es

omunicació 
arel·les de 6

planxes de p
zar els petits

listons de fu
ets d’utilitzac

                     

rs.com 

rregat de la 
auxiliars ne

e. 

present  les 
cció de la co

buits perime

haurà de pro
. 

ta coberta n
sponents bar

totalment imp
es de segure
del mosquet

onsiderar la c
des amb taulo

de façana : p
bastida de fa
de caiguda 
En la coro

a seva amp
m. la cota del
scales de la b

buits del forj

gir la seva to

ctrosoldada: 
del mateix fo

uits es proteg

fusta: els fo
à a la mateixa

sc de caigu
a (plataforme
ligats o encin

els treballs q
erials i les ein

eballi a la co
coberta sens
a distància, s
ntre es realitz

oberta amb 
scala 1 metre

i les circulac
0 cm. d’amp

poliester es 
s ajusts. 

usta de rece
ció immediat

                     

construcció 
ecessaris pe

proteccions 
berta : 

etrals. 

ocurar constr

o tingués am
ranes de seg

possible anu
etat, es reco
tó del cinturó

construcció d
ons de 2,5 c

posat que a
açana es pro
a diferents 

onació d’aqu
plada comple
 perímetre d

bastida. 

jat horitzont

otalitat mitjan

l’armadura 
orjat. Posat q
giran cobrint-

rats es tapa
a. 

da d’objecte
es d’hissat)
ntats en el co

uan plogui, 
nes que pugi

oberta i hi ha
se respectar 
serà necess
zen aquests 

escala de 
e l’alçada a g

cions necess
plària. 

tallaran sob

epció de teu
ta. 

                     

de la cobert
er realitzar 

necessàries

ruir, quan ab

mpit, s’haurà
guretat. 

ul·lar el risc 
orrerà a cable
ó de segureta

de marquesi
m. de gruix i

a la construc
ocurarà augm
nivells i per

uestes bastid
ementant-se

de la coberta

tal. 

nçant la col·

de repartim
que, el projec
-los amb una

aran amb fus

es en les e
. Així com 
orresponent 

nevi o faci v
in desprendr

agi la presè
la distància 
ari demanar
treballs.  

mà no es 
guardar. 

sàries sobre

re banc i no

ula, pissarra

                      

ta haurà de 
la construcc

s per evitar ri

bans millor, s

 d’instal·lar e

de caiguda 
es fiadors llig
at. 

nes o visere
 20 cm. d’am

cció de l’edi
mentar  en u
r facilitar l’ac
des s’establ
 alhora amb
, i l’accés a a

locació d’un 

ent es perll
cte no preve
a  malla elect

sta i en cas 

levacions de
el material 
palet. 

vent (superio
re’s. 

ncia d‘una lí
de segureta

r a la compa

practicarà e

e la coberta 

omés seran 

a, etc. S’his

E

                     

conèixer els
ció de la co

scos de caig

si es troba  d

en tot el perí

amb els ele
gats a punts

s de protecc
mplada. 

ifici s’hagi re
n mòdul el m
ccés a aque
lirà una plat
b  una bara
aquesta plata

 dels següe

longarà a tr
gi l’ús de la 
trosoldada e

que hi hagi

e material a
ceràmic qu

or a 50 Km/h

ínia elèctrica
at. Davant d
nyia el tall de

en buits inf

inclinada es

admesos ta

saran de m

Estudi de Segu

                      

s riscos espe
oberta amb 

gudes a difer

definit en el 

ímetre del fo

ements const
s forts de la c

ció que volin 

ealitzat mitja
mateix, amb l
esta planta d
ataforma qua
na de segu
aforma s’hau

ents element

ravés dels f
malla electro
mbeguda al 

i llosa de fo

al terrat es 
ue s’empri 

h), en aques

a d’alta tens
de la imposs
el corrent elè

feriors a 50

s resoldrà m

alls sobre el 

manera orden

EXP 1216
retat i Salut

       

30/88

ecífics en 
la major 

rent nivell 

projecte, 

orjat de la 

tructius o 
carenera, 

entre 1,5 

ançant la 
la finalitat 
des de la 
allada de 
retat que 
urà de fer 

ts citats a 

forats en 
osoldada, 
 formigó. 

ormigó és 

realitzarà 
s’hissarà  

st cas es 

ió, no es 
ibilitat de 
èctric per 

0x70 cm. 

mitjançant 

terra per  

nada per 



         
 

 
www.m
 
 

Les x

L’estè
treba
l’estru

Els re
de ta

Els ro
que 
manip

Hi ha
aque

Es pr

Si l’ap

Es ve
segel

S’ ins

El ma
són e
a la 
forjat

A ca
cartro
despr

Els o
cuiro

El qu
curts 
respe

 

Elem

En a
treba

 

 

 

 

 

Semp
col·lo
Pla d
1627/

 

4.- SI

Les p

 
                      

masalaconsultor

xapes i plafon

ès i la rebu
alladors subje
uctura. 

ecipients que
l manera que

otllos de tela
rodin per l’e
pulació. 

aurà una zon
sta zona tam

rocurarà que

plec de les b

etllarà a cada
llament.   

stal·laran els

aterial de co
enviades  pe
plataforma d
. 

da moment 
ons, papers 
rés d’obrir el

peraris que 
, granota de 

uadre elèctric
circuits, ai

ectius magne

ments auxilia

aquest apart
alls d’aquesta

Escales de

Dúmpers d

Grues i apa

Formigone

Bombatge 

pre que le
ocaran en l
de Seguretat
/1997). 

ISTEMES DE

proteccions c

                     

rs.com 

ns hauran de

uda dels ca
ectes amb e

e transportin 
e no es prod

 asfàltica es 
efecte del v

na d’emmaga
mbé hi haurà 

e les bombon

bombones es

a moment, p

 senyals de 

oberta (teule
els fabricants
d’hissat. Es 

la coberta 
i fleixos pr

s paquets pe

realitzin la c
treball, bote

c de zona ha
xí mateix s

etotèrmics. 

ars 
at considera

a activitat. 

e mà 

de petita cilin

arells elevad

ra pastera 

de morter 

s condicio
’obra segui
t i condicion

E PROTECC

col·lectives e

                     

e ser manipu

areners i ba
el cinturó de 

líquids de se
ueixin vessa

repartiran un
vent, aniran 

atzemament 
un extintor d

nes de gas es

s realitza dint

per l’estat de

perills d’ince

s, pissarres,
s, perfectame

repartiran p

es mantind
rocedents d
er a la seva p

onstrucció d
s de cuiro de

aurà d’estar 
s’haurà de 

arem els no

drada 

or 

ns de treb
nt els criter
ns de Salut 

CIÓ COL·LE

esmentades a

                     

ulats, com a 

aberos de p
seguretat a

egellaments 
aments innec

niformement
ordenats  p

t habilitada p
de pols quím

stiguin sobre

tre d’ un esp

e les mànegu

endis. 

, etc.) s’hiss
ent apilonats
per la cober

rà neta i or
els diversos
posterior eva

e la coberta 
e seguretat i 

protegit per
disposar de

ous elements

ball exigeix
ris establert
que ha de r

CTIVA I  SE

a les normes

                      

mínim, per d

plom, entre 
ls cables d’a

(betums, as
cessaris. 

t per evitar s
per zones d

per a produc
mica seca. 

e una superfí

pai tancat, ca

ues d’aliment

aran sobre p
s i anivellats 
rta evitant so

rdenada, am
s empaqueta
acuació. 

deuran emp
cinturó de s

r evitar conta
el correspon

s auxiliars q

xen d’altres
ts per la leg
realitzar l’em

ENYALITZAC

s de segureta

E

                     

dos homes. 

plans inclin
acer estesos

falts, morters

obrecàrregue
de treball pe

tes bitumino

ície horitzont

al  garantir la 

tació de gas 

plataformes 
els paquets 
obrecàrregue

mb aquesta 
ats es recol

prar casc de 
eguretat. 

actes elèctric
nent interrup

que s’empra

 elements
gislació vig
mpresa cons

CIÓ. 

at es troben 

Estudi de Segu

                      

nats, s’execu
s entre punts

s, silicones) 

es, calçats p
er a facilitar

osos i inflama

tal. 

 seva ventila

  dels encen

emplintades
i lligats tot e

es puntuals 

finalitat, els 
lliran immed

seguretat, g

cs, sobre int
ptor diferenc

aran per rea

s de prote
gent, reflecti
structora. (A

constituïdes

EXP 1216
retat i Salut

       

31/88

utarà per 
s forts de 

s’omplirà 

per  evitar 
r la seva  

ables, en 

ació. 

nedors de 

s, segons 
el conjunt 

sobre el 

plàstics, 
diatament 

guants de 

tensitats i 
cial i els 

alitzar els 

cció, es 
int-los al 
Art. 7 RD 

per: 



         
 

 
www.m
 
 

 

 

 

 

 

Seny
norm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semp
col·lo
el Pla
RD 1

5.- RE

Els E

Treba

 

 

 

 

Pels t

 
                      

masalaconsultor

Baranes d
subjectes a
forjat o una
de 90 cm.,
muntants h

Tapes de f
aquests es

Malla elect

Bastides.  

Marquesine
2,5 cm. de 

yalització de 
ativa asseny

Senyal d’ad

Senyal d’ad

Senyal d’ad

Senyal d’ad

Senyal d’ad

Senyal d’ad

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal d’ús

pre que les 
ocaran en l’
a de Segure
627/1997). 

ELACIÓ D’E

Equips de Pro

alls de transp

Cascos de 

Botes de se

Granota de

Cinturó an
“dúmper”). 

treballs amb

                     

rs.com 

e seguretat 
a un muntan
a fusta conve
 i el passam

hauran d’esta

fusta: Es tap
s clavaran a e

trosoldada de

es o viseres 
gruix i 20 cm

seguretat a
yalada en aq

dvertència d

dvertència d

dvertència d

dvertència d

dvertència d

dvertència d

prohibit el pa

protecció ob

protecció ob

protecció ob

protecció ob

s obligatori d

condicions
’obra segui
etat i condic

EQUIPS DE 

otecció Indiv

port (conduc

seguretat. 

eguretat. 

e treball. 

ntivibratori (e

b l’encenedor

                     

formades p
nt que pot es
enientment c

mà haurà de 
ar situats a 2

paran els fo
ella. 

e 150x150 m

de protecció
m. d’ample. 

al Treball, s
uesta activita

e càrrega so

e caiguda d’o

e caiguda a 

e risc d’enso

e risc elèctric

e risc d’incen

as als vianan

ligatòria del 

ligatòria dels

ligatòria de l

ligatòria del 

del cinturó de

s de treball 
nt els criter
cions de Sa

PROTECCIÓ

idual seran, 

tors i operad

especialment

r de segellam

                     

per passama
star format p
clavetejada a
tenir com a 

2,5 metres en

rats amb fus

mm.  i gruix d

ó que volin e

segons el R
at: 

ospesa. 

objectes. 

diferent nive

opegar. 

c. 

ndis. 

nts. 

cap. 

s peus. 

es mans. 

cos. 

e seguretat.

exigeixin d
ris establert
alut que ha d

Ó  INDIVIDU

segons els t

dors de grua)

t per a la t

ment : 

                      

ans, barra i
per un cargo
al cantó del f
mínim 2,5 c

ntre ells com

sta i en el c

e 6 mm. 

entre 1,5 i  2 

RD 485/1997

ell. 

d’altres elem
ts per la leg
de realitzar 

UAL. 

reballs a des

): 

raginadora d

E

                     

ntermèdia i 
l de pressió 
forjat. L’alçad
cm de gruix i

a  distància 

cas que hi h

metres quall

7, del 14 d’

ments de pro
gislació vige
l’empresa c

senvolupar, e

de trabuc d

Estudi de Segu

                      

entornpeu 
o un tub em

da de la bara
i 10 cm d’alç
 màxima. 

hagi llosa de

lades amb ta

’abril, confor

rotecció, aq
ent, reflectin
constructor

els següents

e petita cilin

EXP 1216
retat i Salut

       

32/88

de fusta, 
mbegut al 
ana  serà 
çada. Els 

e formigó, 

aulons de 

rme a la 

uests es 
nt-los en 
a. (Art. 7 

 

s:  

ndrada o 



         
 

 
www.m
 
 

 

 

 

 

Pels t

 

 

 

 

 

Semp
treba
realit

Els E
al RD
Norm

 
                      

masalaconsultor

Cascos de 

Guants de 

Granota de

Botes de c

treballs del r

Cascos de 

Guants de 

Granota de

Botes de c

Cinturó de 

pre que les 
alladors dels
tzar l’empre

Equips de P
D 773/1997,

mes UNE.  

                     

rs.com 

seguretat. 

cuir. 

e treball. 

uir de segure

ram de paleta

seguretat. 

cuir. 

e treball. 

uir de segure

seguretat, s

condicions
s mateixos, 

esa construc

rotecció ind
 del 30 de 

                     

etat. 

a : 

etat. 

i s’escau. 

 de treball e
reflectint-lo

ctora (Art. 7 

dividual hau
maig; RD 1

                     

exigeixin d’a
os al Pla de 
RD 1627/19

uran de com
1407/1192, 

                      

altres eleme
Seguretat i

997). 

mplir en tot m
del 20 de n

E

                     

ents de prot
condicions

moment els 
novembre, i

Estudi de Segu

                      

tecció, es do
s de Salut q

requisits es
i les corres

EXP 1216
retat i Salut

       

33/88

otarà els 
ue ha de 

stablerts 
sponents 



         
 

 
www.m
 
 

1.- IN

1.1 D

Elem
aspec

1.2 T

Exter

 

 

 

 

Interi

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 O

S’hau

 

 

En aq

Als tr
de llu

S’ha 
perim
d’higi

 
                      

masalaconsultor

NTRODUCCI

DEFINICIÓ: 

ent superfic
ctes. 

TIPUS DE RE

riors: 

Aplacats o
fusta, perfi
altres. 

Arrebossat
les irregula

Pintures: re
i elements 

Estucat: re
sintètiques
finalitat de 

ors:  

Aplacats o 
taulons de
plaques ríg

Enrajolat d

Arrebossat
les irregula

Flexibles:  
microsuro, 

Refererit: r
les, abans 

Lliscat: rev
acabament

Pintures: re
i elements 

Teixits: rev
de fibra nat

OBSERVACI

urà de consid

per a reves

per a reves

questa activi

reballs interio
um la potènc

de conside
mètriques de 
iene i benest

                     

rs.com 

IÓ 

ial que, apli

EVESTIMEN

o xapats: rev
ils d’alumini,

ts: revestime
aritats d’un pa

evestiment c
d’instal·lacio

evestiment c
, que s’aplic
millorar la su

xapats: rev
e fusta, perfi
gides d’acer i

e parets: rev

ts: revestime
aritats d’un pa

revestiment
per a acaba

revestiment c
de l’operació

vestiments c
t que es fa a

evestiment c
d’instal·lacio

vestiment con
tural o artific

ONS GENER

derar una pre

stiments exte

stiments inte

tat, per facili

ors s’ha de g
ia dels quals

erar, abans 
limitació de

tar, així com 

                     

cat a un pa

TS: 

vestiment ex
, perfils met

ent continu d
arament i po

continu de pa
ons, situats a

continu exter
ca en una o 
uperfície d’ac

estiment inte
ils d’alumini 
inoxidable o 

vestiment de 

ent continu d
arament i po

t continu de
at decoratiu d

continu inter
ó més fina de

continus inte
 sobre de la 

continu de pa
ons, situats a

ntinu de para
ial. 

RALS: 

evisió d’elem

eriors: bastid

riors: bastide

tar el transpo

garantir la il·l
s ha de ser d

del inici d’a
l solar per e
també les p

                     

arament, està

xterior de pa
tàl·lics amb 

e morter de 
ot servir de b

araments i e
a l’exterior am

rior de morte
més capes a
cabat del ma

erior de para
o de plàsti

PVC, o altre

 paraments i

e morter de 
ot servir de b

e paraments
de paraments

rior de guix n
el lliscat. 

eriors de g
superfície d

araments i e
a l’interior am

aments inter

ments auxilia

es de façana

es de cavalle

ort vertical, s

luminació a 
’una intensit

aquesta activ
evitar l’entrad
preses provis

                      

REVEST

à destinat a 

araments am
acabat deco

ciment, calç
ase per l’est

lements d’es
mb pintures i

er de cimen
a un parame
ateix. 

aments amb 
ic, perfils m

es. 

interiors amb

ciment, calç
ase per l’est

 interiors am
s, presentats

negre, que s

uix blanc, q
el referit. 

lements d’es
mb pintures i 

riors amb ma

rs com: 

a o bastides 

ets, escales d

s’utilitzaran g

les zones de
tat lumínica d

vitat, que ja
da de person
sionals d’obra

E

                     

TIMENTS D

millorar les

mb plaques 
oratiu i plaqu

ç o mixt, que
ucat o un alt

structura, ram
vernissos. 

t, de calç i 
ent prèviame

planxes rígi
etàl·lics am

b rajoles de V

ç o mixt, que
ucat o un alt

mb papers, 
s en rotlles fle

’aplica a les

que constitu

structura, ram
vernissos. 

aterials tèxtils

penjades, et

de mà, etc. 

gruetes de pe

e pas i de tre
de 100 lux. 

a hi ha insta
nal aliè a l’ob
a (aigua i ele

Estudi de Segu

                      

DE PARAM

s seves prop

de fusta, ta
ues rígides 

e s’aplica per
tre acabat po

m de fuster, 

ciment o de
ent arrebossa

ides de suro
b acabat de

València 

e s’aplica per
tre acabat po

plàstics, mic
exibles. 

s parets per 

ueix la term

m de fuster, 

s o moquete

tc. 

etita capacita

eball mitjança

tal·lades les 
bra; les insta

ectricitat). 

EXP 1216
retat i Salut

       

34/88

MENTS 

pietats i/o 

aulons de 
d’acer, o 

r eliminar 
osterior. 

manyeria 

e resines 
at amb la 

o, taules i 
ecoratiu i 

r eliminar 
osterior. 

crofusta i 

preparar-

minació o 

manyeria 

es a base 

at. 

ant punts 

tanques 
al·lacions 



         
 

 
www.m
 
 

1.- DE

1.1 D

Elem
i/o as

1.2 D

Els re

Reve

 

 

Arreb

 

 

 

 

Pintu

 

 

 

Adreç

 

 

 

 

En la
subm
consi
a tra
s’aux
camió

Per a

 

 

 

Tamb
realitz

 

 

 

 

 

 
                      

masalaconsultor

EFINICIÓ I D

DEFINICIÓ: 

ent superfici
specte. 

DESCRIPCIÓ

evestiments 

estits o xapat

Col·locació

Muntatge d

bossats:  

Tapar desp

Humectar e

Es suspend

Passades 2

res: 

La superfíc

S’ha d’evita

Es suspend

çat:  

S’ha de co

Es suspend

S’evitaran e

Passades 2

a realització
ministrament 
iderar un pre
vés de maq

xiliarà mitjanç
ó o magatze

a realitzar els

Operadors 

Operaris de

Operadors 

bé serà nec
zació dels re

Maquinària

Estris: bast
proteccions

Eines man

Presa prov

Instal·lació

                     

rs.com 

DESCRIPCIÓ

al que, aplic

Ó: 

es realitzen 

ts: 

ó d’ancoratge

de plaques. 

perfectes del

el suport prè

drà el treball

24 hores de 

cie del suport

ar la generac

drà el pintat 

mprovar que

drà l’adreçat

els cops o vi

24 hores de 

ó d’aquesta 
dels eleme

evi aplec de 
quinària inst
çant toros a
m fins als ap

s revestiment

de grua. 

e muntatge d

de carretó e

cessari tenir
evestiments: 

a: formigoner

tides tubular
s col·lectives

uals: pistola 

visional d’aigu

 elèctrica pro

                     

Ó 

at a un para

en les següe

e. 

 suport amb 

viament net,

 amb temper

la seva exec

t estarà seca

ció de pols a

amb temper

e el morter de

 amb temper

bracions me

la seva exec

activitat co
nts necessa
material a le
al·lada per 
la correspo

parells elevad

ts serà impre

de plaques, p

elevador. 

r en compte

ra pastera, b

rs modulars, 
s i personals,

fixa-claus, p

ua. 

ovisional. 

                     

ment exterio

ents fases: 

 el mateix tip

, i arrebossa

ratures extre

cució, s’hum

a i neta, elim

a les proximit

ratures extrem

e l’arrebossa

ratures extre

entre duri l’ad

cució, s’hum

onstructiva, 
aris per a la
es respective
a aquest fi:

onent planta.
dors, es real

escindible co

pintors o ma

e els mitjan

bomba de mo

bastides pe
, etc. 

perforadora p

                      

R

or, està destin

pus de morte

r. 

emes i es pro

ectarà la sup

minant-se eflo

ats de les zo

mes i es prot

at sobre el qu

emes i es pro

dormiment de

ectarà la sup

abans del 
a seva con

es plantes. A
 muntacàrre
. Pel transpo
itzarà mitjan

onsiderar el s

nipuladors d

ns auxiliars 

orter, carretó

njades, bast

portàtil, etc. 

E

                     

REVESTIME

nat a millora

er que s’empr

otegirà si plou

perfície fins q

orescències, 

ones per pint

tegirà si plou

ual s’acabarà

otegirà si plou

el morter. 

perfície fins q

seu inici, 
strucció. Pe

Aquest aplec 
egues, gruet
ort del mater
çant carretó 

següent equi

e morter, se

necessaris 

elevador, to

ides de cava

Estudi de Segu

                      

ENTS EXTE

r les seves p

rarà. 

u. 

que s’adormi

etc. 

tar. 

u. 

à s’ha adorm

u. 

que s’adormi

s’ha de ga
er fer-ho, s’h

de material 
tes, etc. El 
rial paletitza
 elevador. 

ip humà: 

egons el cas.

per dur a 

oro, etc. 

allets, escale

EXP 1216
retat i Salut

       

35/88

ERIORS 

propietats 

i. 

mit. 

i.  

arantir el 
haurà de 
s’elevarà 
transport 
t des del 

terme la 

es de mà, 



         
 

 
www.m
 
 

 

 

2.- RE

A la 
editad
més 
Proje
mate
mate

A la c
funció
const

L’obje
en el
desen

Risc

1.-C

2.-C

3.-C

4.-C

5.-C

6.-Tr

7.-C

8.-C

9.-C

10.-P

16.-C

18.-C

corro

20.-E

21.-I

27.-M

 

Obse

(8) Ris

(18 i 2

(20 i 2

 
                      

masalaconsultor

Instal·lacio

ELACIÓ DE 

relació de l
da pel Depa
importants. I

ecte d’Execu
rialitzi el ris
rialització de

confecció de
ó de la tecn
tructiu, sego

ectiu principa
 seu cas co
nvolupen a c

cos 

aigudes de p

aigudes de p

aiguda d’obj

aiguda d’obj

aiguda d’obj

repitjades so

ops contra o

ops amb ele

ops amb obj

Projecció de 

Contactes el

Contactes am

osives   

Explosions.  

Incendis.  

Malalties cau

ervacions: 

sc causat pel 

27) Risc causa

21) Risc causa

                     

rs.com 

ns d’higiene 

 RISCOS I L

les causes d
rtament de T
I a la seva a

ució Material
sc, i la grav
el risc. 

l Pla de Seg
ologia que a
ns disposa l’

al d’aquesta 
ntrolar i redu

continuació. 

persones a d

persones al m

ectes per de

ectes per ma

ectes.  

obre objectes

objectes imm

ements mòbil

jectes o eine

fragments o

èctrics.  

mb substànc

usades per a

moviment d’e

at pel contacte

at per l’ús de d

                     

i benestar.

LA SEVA AV

dels acciden
Treball de la 
avaluació s’h

de l’obra, c
vetat (sever

uretat i Cond
aporti l’empr
Article 7 del 

avaluació és
uir aquests r

diferent nivell

mateix nivell

esplom.         

anipulació.   

s.  

òbils.  

s de màquin

es.  

o partícules. 

cies càustiqu

agents químic

lements mòbi

e de la pell am

dissolvents. 

                     

VALUACIÓ.

nts s’ha ting
Generalitat, 

han tingut en
considerant 
ritat) és la 

dicions de S
resa constru
R. D. 1627/

s el d’establi
riscos, tenint

P

l.             A

.       A

          M

            BA

A

A

A

nes.  BA

M

M

M

es o 
M

BA

BA

cs.  M

ls de maquinà

mb el morter o 

                      

gut en comp
considerant

n compte les 
que: la prob
conseqüènc

alut, aquesta
ctora o emp
1997, de 24 

ir un esglaon
t en compte 

robabilitat 

LTA 

LTA 

MÈDIA 

AIXA 

LTA 

LTA 

LTA 

AIXA 

MÈDIA 

MÈDIA 

MÈDIA 

MÈDIA 

AIXA 

AIXA 

MÈDIA 

ària de bomba

a l’ús de diss

E

                     

pte la guia d
 a cada activ
consideracio

babilitat és l
cia normalm

a avaluació p
preses que in
d’octubre.  

nament de pr
les mesures

Gravetat 

MOLT GR

GREU 

MOLT GR

LLEU 

GREU 

GREU 

LLEU 

GREU 

LLEU 

LLEU 

GREU 

GREU 

MOLT  GR

GREU 

GREU 

aments de mat

olvents o pigm

Estudi de Segu

                      

d’avaluació d
vitat només e
ons construc
la possibilita

ment esperad

podrà modific
ntervinguin a

rioritats per a
s preventive

Avalu

del ris

REU CRÍTI

ELEVA

REU ELEVA

ÍNFIM

ELEVA

ELEVA

MEDI 

BAIX 

BAIX 

BAIX 

MEDI 

MEDI 

REU MEDI 

BAIX 

MEDI 

terial de reves

ments tòxics. 

EXP 1216
retat i Salut

       

36/88

de riscos 
els riscos 
ctives del 
at que es 
da de la 

car-se en 
al procés 

anul·lar o 
es que es 

ació 

sc 

C 

AT 

AT 

 

AT 

AT 

stiment. 



         
 

 
www.m
 
 

3.- NO

Posa

Es g
munt
morte

Dona
const

Procé

El pe
dels m

Per e

Per e
a les 

En in
seves

Posa
expos

S’ha 

Si l’e
plataf

S’ha 

Els fl
qual, 

En la
feride

En la
tindrà

Per e
Kg. 

Es v
d’inte

Els o
guant
segur

Posa
prote

És pr
caigu
l’estru

Aplac

En e
bastid

Es su

No s’

El tra
fixos 

 
                      

masalaconsultor

ORMA DE S

ada a punt de

garantirà el
acàrregues 
ers, formigon

ats els treball
truïdes les in

és 

ersonal encar
mitjans auxil

evitar el risc d

evitar el risc d
activitats an

niciar-se la j
s proteccions

at que per ne
sat a risc de 

de mantenir 

entrada de m
formes espe

de controlar 

eixos s’han 
en ensopeg

a manipulació
es i erosions

a manipulació
à especial cu

evitar lumbàlg

vigilarà en to
erruptors dife

peraris que 
ts de cuir i 
retat si en aq

at que es tre
ecció a base 

rohibit l’ús d
udes des d’
uctura cables

cat o xapat 

l cas d’aplac
da penjada. 

uspendrà la c

ha de recolz

ansport de le
o abatibles. 

                     

rs.com 

SEGURETAT

e l’obra per re

l subministr
d’obra, per a

ns, guixos i m

ls que es des
nstal·lacions 

rregat de la r
iars necessa

de caiguda a

de caiguda a
teriors /balco

ornada, es 
s i estabilitat

ecessitats de
caiguda a d

la bastiment

material palet
ecífiques. 

el bon estat

de tallar, do
ar, es produ

ó de materia
. 

ó del toro, es
ura de no pos

gies es proc

ot moment 
erencials i ma

realitzin la m
lona (tipus a
quests trebal

eballi a una
de barana p

e cavallets e
alçada. Si 
s amb els qu

cats o xapat

col·locació d

zar cap elem

es plaques e

                     

T 

ealitzar aque

rament de 
a elements d

materials a gr

senvolupen a
d’Higiene i B

realització de
aris per realit

al mateix nive

a diferent niv
oneres, corn

revisarà tota
. 

e construcció
iferent nivell 

tada neta de

titzat a plant

de fleixat de

oncs, posat q
ïssin caigude

als, s’hauran

s procurarà n
sar el peu so

urarà, en el t

la bona qu
agnetotèrmic

manipulació d
americà), gra
lls hi ha risc 

bastida de 
erimètrica. 

en balcons s
no existeix 

uè amarrar e

ts, la bastida

e l’aplacat o 

ent auxiliar a

es farà en g

                     

esta activitat

material a
de poc pes, 
ranel. 

a l’activitat d
Benestar def

els revestime
tzar-los amb 

ell s’haurà de

ell es respec
ises, etc.). 

a la bastime

ó no es pogu
haurà d’emp

e substàncies

ta es realitza

els materials

que no es ta
es al mateix 

n de conside

no introduir l
ota del palet.

transport ma

ualitat dels 
cs al quadre 

del material 
anota de tre
de caiguda a

 cavallets a

sense haver
aquesta pr

el fiador del c

a ha de ser

 xapat quan 

a l’aplacat. 

àbies, safate

                      

als diferents
la grueta, i 

e revestimen
initives per a

ents ha de c
la major seg

e mantenir la

ctaran les ba

entada i mitj

ués instal·lar
prar el cintur

s pastoses p

a amb la gru

 paletitzats.

allessin, pod
nivell i fins i 

erar posicion

es mans ni e
 

anual de mat

aïllaments, 
de zona. 

paletitzat ha
eball, botes d
a diferent niv

amb risc de 

r instal·lat un
rotecció, es 
cinturó de seg

r fixa, queda

la temperatu

es o disposi

E

                     

s talls mitja
bombes per

nts, s’ha d’as
a l’execució d

onèixer els r
guretat possi

a bastida net

ranes de seg

ans auxiliars

r la barana d
ró convenien

er evitar llisc

ua torre, ha 

rien convert
tot des d’alç

ns ergonòmiq

els peus als 

erial, que aq

així com la

uran d’empra
de cuir de s
vell. 

caiguda al 

n sistema de
penjaran d

guretat. 

ant completa

ura descende

tius semblan

Estudi de Segu

                      

ançant la 
r a les eleva

ssegurar que
de l’obra.  

riscos espec
ible. 

ta i endreçad

guretat ja ins

s, comprova

de seguretat,
ntment ancor

caments. 

de ser auxi

tir-se en “llaç
çada. 

ques per evi

elements mò

quest no sup

a correcta d

rar casc de s
seguretat i c

buit, es po

e protecció c
d’elements f

ament prohib

eixi per sota 

nts dotats de

EXP 1216
retat i Salut

       

37/88

grua, el 
acions de 

e ja estan 

ífics i l’ús 

da. 

stal·lades 

ant-se les 

, l’operari 
rat. 

iliada per 

ç” amb el 

itar cops, 

òbils, i es 

eri els 30 

disposició 

seguretat, 
cinturó de 

sarà una 

contra les 
ferms de 

bit l’ús de 

de +5ºC. 

e laterals 



         
 

 
www.m
 
 

S’hau
treba

Els o
cuir i 
aque

Arreb

Els s
el mé

Els sa

Quan
mitjan
s’emp

S’aco
d’obje

És pr

Els o
goma
desen

En ca
que la

Pintu

S’evit
que r
perm
guant

El ve
a term

Quan
menja

Quan
dotat
facial
una a
sòlide

Quan
calor

L’emm
recipi
que c
risc d
maga

Els p
càrre

El ma

A so
adver

Elem

 
                      

masalaconsultor

urà d’acotar 
all simultàniam

operaris que 
lona (tipus a
sts treballs a

bossats i es

acs d’aglom
és separats p

acs d’aglome

n les platafor
nçant eleme
praran dispo

otarà la part 
ectes. 

rohibida la si

peraris que 
a, granota de
nvolupar hi h

as que s’em
a instal·lació

ures 

tarà  el cont
realitzin l’em
etin la seva 
ts de neoprè

ssament de 
me des de po

n es treballi a
arà ni es beu

n s’apliquin e
s d’adaptado
l anirà acobl
alta càrrega
es. 

n s’apliquin p
, com treball

magatzemat
ients tancats
continguin n
d’inflamació. 
atzem de pin

pots industria
egues per evi

agatzem de p

obre de la 
rtència mate

ments auxilia

                     

rs.com 

la part inferi
ment, qualse

realitzin la c
americà), gra
a desenvolup

stucats en fr

erats s’apleg
possible dels

erant es disp

rmes de treb
ents pneum

ositius de seg

inferior on es

multaneïtat d

realitzin la m
e treball, bot
ha risc de ca

mpressin pro
ó elèctrica co

tacte directe
mprimació, d

mobilitat (c
è, botes de s

pintures i m
oca alçada p

amb pintures
urà, 

emprimacion
or facial que 
lat el seu co

a pigmentària

pintures amb
s de soldadu

tge de pintu
s, allunyant-l
itrocel·lulosa
S’instal·lara

tures. 

als de pintur
itar sobrecàr

pintures hau

porta del m
erial inflamab

ars 

                     

or on es rea
evol que sigu

col·locació de
anota de treb
par hi ha risc

red 

garan ordena
s trams per e

posaran de m

ball siguin m
màtics o per
guretat que e

s realitza l’ar

de treballs a 

manipulació d
es de cuir de
iguda a difer

cediments p
ompleixi amb

 de pintures
e peces de 
asc de segu
eguretat i, qu

atèries prime
per evitar esq

s que conting

ns que desp
ha de comp

orresponent f
a i sense d

b riscos d’inf
ura o d’altres

ures suscep
os de fonts d

a s’haurà de
an extintors 

res i dissolv
rregues innec

rà de dispos

magatzem d
ble, advertènc

                     

alitza l’aplaca
ui aquest. 

e plaques ha
ball, botes de
c de caiguda 

adament rep
evitar sobrecà

manera que n

mòbils (bastid
r cabrestan

evitin el seu l

rrebossat o e

la mateixa v

de morters h
e seguretat 
rent nivell. 

pneumàtics p
b el Reglame

s amb la pel
 treball ade

uretat, panta
uan es neces

eres sòlides 
quitxades i n

guin dissolve

renguin vap
plir amb les e
filtre químic 

dissolvents o

flamació, s’a
s, tenint prev

ptibles d’em
de calor i, en

e realitzar un
de pols qu

vents s’apleg
cessàries. 

sar de ventila

de pintures 
cia material t

                      

at i a la part 

auran d’emp
e cuir de seg
a diferent niv

partits al cost
àrregues inn

no obstaculit

da penjada, 
ts moguts 
liscament inv

estucat en fr

vertical 

hauran d’emp
i cinturó de s

per a la rea
nt Electrotèc

l, per la qua
quades, que

alla facial ant
ssiti, cinturó 

com pigmen
úvols de pols

ents orgànics

ors orgànics
exigències le
o filtre mecà

orgànics que

llunyaran de
ist a les prox

anar vapors
n particular, 

na volta periò
ímica seca 

garan a sob

ació. 

s’hauran d’
tòxic, no fum

E

                     

superior no 

prar casc de 
guretat i cintu
vell. 

tat dels talls 
ecessàries. 

tzin les zones

plataforma d
per acciona
voluntari. 

ed senyalitza

prar casc de 
seguretat si 

lització d’arr
cnic de Baixa

al cosa es do
e els proteg
tiesquitxades
de segureta

nts, ciments 
s. 

s o pigments 

s, els treballa
egals vigents
ànic quan le
e evitin la in

el treball les 
ximitats del ta

s inflamable
quan s’emm
òdica dels m
al costat de

re de taulon

instal·lar els
meu. 

Estudi de Segu

                      

es realitzarà

seguretat, g
uró de segur

on s’hagin d

s de pas. 

de treball su
ament elèct

ant el risc de

seguretat, g
en aquests 

rebossats, e
a Tensió.  

otarà als tre
geixin d’esqu
s, granota d

at). 

o d’altres, e

tòxics, no es

adors haura
s; a aquest a
es pintures c
ngestió de p

fonts irradia
all un extinto

es s’haurà d
magatzemin r
mateixos per
e la porta d

ns de repart

s següents 

EXP 1216
retat i Salut

       

38/88

à un altre 

guants de 
etat si en 

d’emprar, 

ustentada 
tric, etc.) 

e caiguda 

guants de 
treballs a 

s vigilarà 

balladors 
uitxades i 
de treball, 

es portarà 

s fumarà, 

an d’estar 
adaptador 
ontinguin 
partícules 

adores de 
or. 

de fer a 
recipients 
r evitar el 
’accés al 

timent de 

senyals: 



         
 

 
www.m
 
 

En a
d’aqu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semp
col·lo
de S
1627/

 

4.- SI

Les p

 

 

 

 

Seny
norm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

masalaconsultor

aquest apart
uesta activita

Escales de

Dúmpers d

Grues i apa

Grueta o C

Carretó ele

Transpalet 

Formigone

Bombatge 

Bastida am

Bastida pe

Bastida de 

Pistola fixa

Trepant po

pre que le
ocaran a l’o
eguretat i c
/1997). 

ISTEMES DE

proteccions c

Baranes de
de la baran
10 cm. d’al
com a màx

Baranes m
reforç cent
protecció f
Aquesta ba

Marquesine
2,5 cm. de 

Extintor de

yalització de 
ativa ressen

Senyal d’ad

Senyal d’ad

Senyal d’ad

Senyal d’ad

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

                     

rs.com 

tat considera
at  

e mà 

de petita cilin

arells elevad

Cabrestant m

evador 

manual: car

ra pastera 

de morter 

mb elements 

njada 

borriquetes 

a-claus 

ortàtil 

es condicio
bra seguint

condicions d

E PROTECC

col·lectives a

e seguretat 
na ha de ser
lçada. Els m

xim. 

modulars form
tral amb tub
format per m
arana modula

es o viseres 
gruix i 20 cm

 pols químic

seguretat a
yada en aqu

dvertència d

dvertència d

dvertència d

dvertència d

prohibit el pa

protecció ob

protecció ob

protecció ob

protecció ob

                     

arem els ele

drada 

ors 

ecànic “maq

rretó manual

prefabricats 

ons de tre
t els criteris 
de Salut qu

CIÓ COL·LE

a què es refe

formades pe
r de 90 cm., 

muntants (gua

mades per u
b buit i a la 
malla electro
ar estarà sus

de protecció
m. d’ample. 

a seca. 

al Treball, s
uesta activita

e risc de caig

e caiguda a 

e risc d’enso

e risc elèctric

as als vianan

ligatòria del 

ligatòria dels

ligatòria de l

ligatòria del 

                     

ements aux

quinillo” 

 

sistema mod

eball exigeix
 establerts 

ue ha de rea

CTIVA I SEN

reixen les no

er muntants,
i el passam

ardacossos) 

una carcassa
part central

osoldada de
stentada per

ó que volin e

segons el R
at: 

guda d’objec

diferent nive

opegar. 

c. 

nts. 

cap. 

s peus.  

es mans. 

cos. 

                      

iliars que s

dular 

xin d’altres
per la legisl
alitzar l’emp

NYALITZAC

ormes de seg

 passamà, b
mà ha de teni

hauran d’es

a perimètrica
 d’aquest m

e 150x150 m
r un guardacò

entre 1,5 i 2 m

R.D. 485/199

ctes. 

ell. 

E

                     

’empraran p

s elements
ació vigent,

presa constr

CIÓ 

guretat estar

barra intermè
r com a mín
tar situats a 

a de tub bu
mòdul es col
mm. i gruix 
òs en forma 

metres, quall

97, de 14 d’

Estudi de Segu

                      

pel desenvo

s de protec
, reflectint-l
ructora. (Ar

ran constituïd

èdia i sòcol. 
nim 2,5 cm. d

2,5 metres 

uit de 30x30x
·locarà un t
de ferro de

de muntant.

lades amb ta

’abril, confo

EXP 1216
retat i Salut

       

39/88

lupament 

cció, es 
os al Pla 
rt. 7 R.D. 

des per: 

L’alçada 
de gruix i 
entre ells 

x1 mm. i 
ramat de 
e 6 mm. 

aulons de 

rme a la 



         
 

 
www.m
 
 

 

 

 

 

Semp
col·lo
de S
1627/

5.- RE

Els E

Treba

 

 

 

 

Pels t

 

 

 

 

 

 

 

Pels t

 

 

 

 

 

Pels t

 

 

 

 

 

 
                      

masalaconsultor

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal d’ús

pre que le
ocaran a l’o
eguretat i c
/1997). 

ELACIÓ D’E

Equips de Pro

alls de transp

Cascos de 

Botes de se

Granota de

Cinturó ant

treballs de p

Cascos de 

Guants de 

Granota de

Botes de c

Cinturó de 

Màscara am

Pantalla fac

treballs amb

Cascos de 

Guants de 

Granota de

Botes de c

Cinturó de 

treballs d’ap

Cascos de 

Guants de 

Granota de

Botes de c

Cinturó de 

                     

rs.com 

protecció ob

protecció ob

protecció ob

s obligatori d

es condicio
bra seguint

condicions 

EQUIPS DE 

otecció Indiv

port (conduc

seguretat. 

eguretat. 

e treball. 

tivibratori (es

pintura: 

seguretat. 

goma (neop

e treball. 

uir de segure

seguretat, s

mb filtre quím

cial, si corres

b morters: 

seguretat. 

goma (neop

e treball. 

uir de segure

seguretat, s

lacat o xapa

seguretat. 

cuir i lona (ti

e treball. 

uir de segure

seguretat, s

                     

ligatòria de l

ligatòria de l

ligatòria de l

del cinturó de

ons de tre
t els criteris 
de Salut qu

PROTECCIÓ

idual seran, 

tors i operad

specialment a

prè). 

etat. 

i els calgués

mic o mecàn

spon. 

prè). 

etat. 

i els calgués

t: 

ipus americà

etat. 

i els calgués

                     

a vista. 

es vies resp

a cara. 

e seguretat.

eball exigeix
 establerts 
ue ha de re

Ó INDIVIDUA

segons els t

dors de grua)

a traginadore

s. 

ic segons el 

s. 

à). 

s. 

                      

iratòries. 

xin d’altres
per la legisl

ealitzar l’em

AL 

reballs a des

): 

es de trabuc

tipus de pro

E

                     

s elements
ació vigent,
presa cons

senvolupar, e

“dúmpers” d

ducte. 

Estudi de Segu

                      

s de protec
, reflectint-l

structora. (A

els següents

de petita cilin

EXP 1216
retat i Salut

       

40/88

cció, es 
os al Pla 

Art. 7 RD 

 

s: 

ndrada). 



         
 

 
www.m
 
 

Semp
treba
realit

Els E
pel R
Norm

 
                      

masalaconsultor

pre que les 
alladors dels
tzar l’empre

Equips de P
R.D. 773/199
mes UNE.  

                     

rs.com 

condicions
s mateixos, 

esa construc

rotecció ind
97, del 30 de

                     

 de treball e
reflectint-lo

ctora. (Art. 7

dividual hau
e maig; R.D

                     

exigeixin d’a
os al Pla de 
7 R.D. 1627/

uran de com
D. 1407/1192

                      

altres eleme
Seguretat i
1997). 

mplir en tot m
2, del 20 de 

E

                     

ents de prot
condicions

moment els 
novembre, 

Estudi de Segu

                      

tecció, es do
s de Salut q

requisits es
i les corres

EXP 1216
retat i Salut

       

41/88

otarà als 
ue ha de 

stablerts 
sponents 



         
 

 
www.m
 
 

1.- IN

1.1 D

Cara 

1.2 T

Reve

 

 

 

Cels 

 

 

1.3 O

S’hau
tubula
escal

En a
petita

S’ha 
dels q

S’ha 
perim
d’higi

 
                      

masalaconsultor

NTRODUCCI

DEFINICIÓ:  

inferior del f

TIPUS DE SO

estiments de 

Referit: rev
abans de l’

Lliscat: rev
que es fa s

Pintures: r
elements d

rasos: 

Continus: f

De plaque
entramats 

OBSERVACI

urà de cons
ars modulars
les de mà, et

questa activ
a capacitat. 

de garantir l
quals ha de s

de conside
mètriques de 
iene i benest

                     

rs.com 

IÓ. 

forjat que cob

OSTRES: 

sostres:  

vestiment co
operació mé

vestiment con
sobre la supe

revestiment 
d’instal·lacion

formació de s

s (discontinu
metàl·lics, a 

ONS GENER

siderar una 
s, bastides t
tc. 

vitat, per fac

a il·luminaci
ser d’una int

erar, abans 
limitació de

tar, així com

                     

breix una co

ontinu interio
és fina del llis

ntinu interior 
erfície del ref

continu de 
ns, situats a l

sostres susp

us): formació
interiors d’ed

RALS: 

previsió d’e
tubulars mod

cilitar el tran

ó a les zone
ensitat lumín

del inici d’a
l solar, per e
, també, les 

                     

nstrucció, ed

or de guix n
scat. 

de guix blan
ferit. 

sostres i 
l’interior amb

pesos sense 

ó de sostres
dificis. 

elements au
dulars sobre 

nsport vertica

es de pas i d
nica mitjana 

aquesta activ
evitar l’entrad
preses provi

                      

REVE

difici i els esp

negre, que s

nc, que cons

elements d
b pintures i v

juntes apare

s amb junte

uxiliars com 
rodes, plata

al, s’emprara

e treball mitj
de 100 lux.

vitat, que ja
da de person
isionals d’ob

E

                     

ESTIMENT

pais interiors 

s’aplica per p

stitueix la term

’estructura, 
ernissos. 

ents, a interio

s aparents, 

bastides de
aformes elev

an muntacàr

ançant punts

a hi ha insta
nal aliè a l’o
ra (aigua i el

Estudi de Segu

                      

TS DE SO

s que el comp

preparar els

minació o ac

fusteria, ma

ors d’edificis.

suspesos m

e cavallets, 
vades hidràu

rregues i gr

s de llum, la

tal·lades les 
bra; les insta
lectricitat). 

EXP 1216
retat i Salut

       

42/88

OSTRES 

posen. 

s sostres, 

cabament 

anyeria i 

. 

mitjançant 

bastides 
licament, 

ruetes de 

potència 

tanques 
al·lacions 



         
 

 
www.m
 
 

1.- DE

1.1 D

Cara 

Cel ra
forjat

1.2 D

Un co
distin

Reve

Per a
plataf
super
i no p

Cels 

Per a
de le
petite

Els ce

 

 

En la
subm
consi
mitjan
s’aux
camió

Per a

 

 

 

Tamb
reves

 

 

 

 

 

 

 
                      

masalaconsultor

EFINICIÓ I D

DEFINICIÓ: 

inferior del f

as constituït 
, donat que n

DESCRIPCIÓ

op realitzats 
ngint els difer

estiment de s

a la realitzac
forma haurà
rfície a recob

per on circula

rasos: 

a la realitzac
es guies o pe
es torres de b

els rasos es 

Sense guie
interiors d’e

Amb guies
entramats 

a realització
ministrament 
iderar un pre
nçant maqu
xiliarà mitjanç
ó o magatze

a realitzar els

Operadors 

Operaris de

Operadors 

bé serà nece
stiments: 

Maquinària

Estris: bas
col·lectives

Eines man

Presa prov

Instal·lació

Instal·lacio

                     

rs.com 

DESCRIPCIÓ

forjat que cob

per canyís, 
no té funció 

Ó: 

els tancame
rents tipus: 

sostres:  

ció de reves
à de cobrir, 
brir. Aquesta
a, als diferen

ió de cels ra
enjadors fins
bastida tubul

poden realit

es: formació
edifici. 

s (discontinu
metàl·lics, a 

ó d’aquesta
dels eleme

evi aplec de m
inària instal
çant toros a 
m fins els ap

s revestiment

de grua. 

e muntatge, 

de carretó e

essari tenir e

a: formigoner

stides tubula
s i personals,

uals: pistola 

visional d’aigu

 elèctrica pro

ns d’higiene 

                     

Ó. 

breix una co

escaiola o p
resistent. 

ents tant exte

stiment, es m
en una o và

a es realitza p
ts treballs de

sos s’auxilia
s a 3 metres
lar modular a

zar: 

ó de sostres

s) : formació
interiors d’ed

activitat co
nts necessa
material a le
·lada per a 
la correspo

parells elevad

ts serà impre

pintors o ma

elevador. 

en compte e

ra pastera, b

ars modular
, etc. 

fixa-claus, p

ua. 

ovisional. 

i benestar.

                     

nstrucció, ed

peces espec

eriors com in

muntarà una
àries fases, 
per donar fac
e col·locació

aran els treba
s i per alçad
amb rodes. 

s mitjançant

ó de sostres
dificis. 

onstructiva, 
aris per a la
s respective
aquesta fi: 

nent planta. 
dors es reali

escindible co

anipuladors d

els mitjans n

bombatge de 

rs, bastides

perforadora p

                      

RE

difici i els esp

ials d’un ma

nteriors, inicia

a tarima sust
segons la d
cilitat al treba
 de guixos i 

alls amb esc
des superiors

t plaques su

s amb junte

abans del 
a seva con
s plantes. Aq
muntacàrre
Pel transpo

tzarà mitjanç

onsiderar el s

de morter i g

necessaris pe

morter, carr

 de cavalle

portàtil, etc. 

E

                     

EVESTIMEN

pais interiors 

terial qualse

arem el reco

tentada sobr
dimensió de 
allador que h
pintures. 

cales de tisor
s es realitzar

uspeses mitj

s aparents, 

seu inici, 
strucció. Pe
quest aplec d
egues, gruet
ort del mater
çant carretó e

següent equi

uix, segons e

er dur a term

etó elevador

et, escales 

Estudi de Segu

                      

NTS DE SO

s que el comp

evol, que es 

obriment dels

re cavallets,
la superfície

ha d’atendre

ra per a la co
rà la col·loca

jançant penj

suspesos m

s’ha de ga
er fer-ho, s’h
de material  
tes, etc. El 
rial paletitzat
elevador. 

ip humà: 

el cas. 

me la realitz

r, toro, etc.  

de mà, pro

EXP 1216
retat i Salut

       

43/88

OSTRES 

posen. 

penja del 

s sostres, 

 aquesta 
e, tota la 
al sostre 

ol·locació 
ació amb 

jadors, a 

mitjançant 

arantir el 
haurà de 
s’elevarà 
transport 

t, des del 

ació dels 

oteccions 



         
 

 
www.m
 
 

2.- RE

A la 
editad
més 
Proje
mate
mate

A la 
modif
interv

L’obje
o al s
desen

Ris

1.-C

2.-C

3.-C

4.-C

5.-C

6.-T

7.-C

8.-C

9.-C

10.-

11.-

13.-

16.-

17.-

18.-

corr

20.-

21.-

26.-

27.-

 

Obse

(8) R
manip

(11) E

(18 i 2

(17, 2

 
                      

masalaconsultor

ELACIÓ DE 

relació de l
da pel Depa
importants. I

ecte d’Execu
rialitzi el ris
rialització de

confecció d
ficada en f
vinguin al pro

ectiu  princip
seu cas, con
nvolupen a c

cos              

Caigudes de 

Caigudes de 

Caiguda d’ob

Caiguda d’ob

Caiguda d’ob

Trepitjades s

Cops contra o

Cops amb ele

Cops amb ob

-Projecció de

-Atrapament

-Sobreesforç

-Contactes e

-Inhalació o i

-Contactes a

rosives   

-Explosions. 

-Incendis.     

-O. R.: manip

-Malalties ca

ervacions: 

isc causat pe
pulació de l’es

En treballs de 

27) Risc causa

20 i 21) Risc ca

                     

rs.com 

 RISCOS I L

les causes d
rtament de T
I a la seva a

ució Material
sc, i la grav
el risc. 

del Pla de 
funció de la
océs constru

pal d’aquesta
ntrolar i redu
continuació. 

                   

persones a 

persones al 

bjectes per de

bjectes per m

bjectes.         

obre objecte

objectes imm

ements mòb

bjectes o eine

e fragments o

s per o entre

ços.              

elèctrics.       

ingestió de s

amb substànc

                   

                   

pulació de m

ausades per a

el  moviment
smoladora ang

manutenció d

at pel  contact

ausat per  l’ús

                     

LA SEVA AV

dels acciden
Treball de la 
avaluació s’h

de l’obra, c
vetat (sever

Seguretat i 
a tecnologia
ctiu, segons 

a avaluació é
uir aquests r

                 

diferent nive

mateix nivel

esplom.        

manipulació.  

                   

es.                 

mòbils.          

ils de màquin

es.                

o partícules. 

e objectes.    

                    

                    

substàncies n

cies càustiqu

                    

                    

materials abra

agents quím

t d’elements 
gular. 

e càrregues p

te de la pell am

s de dissolvent

                     

VALUACIÓ.

nts s’ha ting
Generalitat, 

han tingut en
considerant 
ritat) és la 

Condicions
a que aport
 disposa l’Ar

és el d’estab
riscos, tenint

ell.                 

ll.                 

                    

                 

                  

                 

                 

nes.             

                    

                    

                   

                   

                   

nocives.       

ues o 

                  

                  

asius.          

mics.             

mòbils de m

paletitzades. 

mb el morter o

ts. 

                      

gut en comp
considerant

n compte les 
que: la prob
conseqüènc

s de Salut, 
ti l’empresa 
rticle 7 del R

blir un esglao
t en compte 

Probabilita

MÈDIA 

MÈDIA 

BAIXA 

MÈDIA 

BAIXA 

MÈDIA 

MÈDIA 

MÈDIA 

MÈDIA 

MÈDIA 

BAIXA 

MÈDIA 

MÈDIA 

MÈDIA 

MÈDIA 

BAIXA 

BAIXA 

MÈDIA 

MÈDIA 

aquinària de 

o a l’ús de diss

E

                     

pte la guia d
 a cada activ
consideracio

babilitat és l
cia normalm

aquesta av
constructor

. D. 1627/199

onament de p
les mesures

at Graveta

MOLT G

GREU 

LLEU 

LLEU 

GREU 

GREU 

LLEU 

GREU 

LLEU 

LLEU 

GREU 

GREU 

GREU 

GREU 

GREU 

MOLT  

GREU 

LLEU 

GREU 

bombeig de 

solvents. 

Estudi de Segu

                      

d’avaluació d
vitat només e
ons construc
la possibilita

ment esperad

valuació pod
ra o empre
97, de 24 d’o

prioritats per
s preventive

at 
Ava

del 

GREU ELE

MED

ÍNF

BAI

MED

MED

BAI

MED

BAI

BAI

BAI

MED

MED

MED

MED

GREU MED

BAI

BAI

MED

material o d

EXP 1216
retat i Salut

       

44/88

de riscos 
els riscos 
ctives del 
at que es 
da de la 

drà ésser 
eses que 
octubre.  

r anul·lar, 
es que es 

aluació 

risc 

EVAT 

DI 

IM 

X 

DI 

DI 

X 

DI 

X 

X 

X 

DI 

DI 

DI 

DI 

DI 

X 

X 

DI 

degut a la 



         
 

 
www.m
 
 

(26) R

 

3.- NO

Posa

Es ga
i la gr

Dona
const

Procé

El pe
dels m

Per e
il·lum

Per e
instal

És pr
tant le

És pr
la rea

Les b
voreja
recolz
falqui

En in
prote

S’ha 

La il·
pavim

La il·
aïllan

S’ha 

Els fle
ensop

En la
feride

En la
espec

Per e

És p
masc

És v
d’inte

Els o
guant
segur

 
                      

masalaconsultor

Risc casuat pe

ORMA DE S

ada a punt de

arantirà el su
rueta per a e

ats els treball
truïdes les in

és 

ersonal enca
mitjans auxil

evitar el risc d
minat. 

evitar el ris
l·lades a les 

rohibida la fo
es de recolza

rohibida la fo
alització de tr

bastides per
ats de baran
zament a un
in. 

niciar-se la jo
eccions i esta

de mantenir 

luminació m
ment de dos 

·luminació m
nt” i reixeta d

de controlar 

eixos s’han d
pegar, es pro

a manipulaci
es i erosions

a manipulació
cial es tindrà

evitar lumbàlg

rohibit de c
cle-femella. 

vigilarà en to
erruptors dife

peraris que 
ts de cuir i 
retat si en aq

                     

rs.com 

er  la manipula

SEGURETAT

e l’obra per re

ubministrame
elements de 

ls que es des
nstal·lacions 

rregat de la 
iars necessa

de caiguda a

sc de caigud
activitats an

ormació de b
ament lliure 

ormació de b
reballs sobre

r a la instal·
nes reglame
n graó definit

ornada, es 
abilitat. 

la bastida n

ínima a les z
metres. 

mitjançant po
e protecció d

el bon estat

de tallar, don
oduïssin caig

ó de materia
.  

ó del toro es
à la precaució

gies es procu

onnectar ca

ot moment 
erencials i ma

realitzin la m
lona (tipus a
quests trebal

                     

ació de peces 

T 

ealitzar aque

ent de mater
poc pes. 

senvolupen a
d’Higiene i B

realització d
aris per realit

al mateix nive

da a difere
teriors (balco

astides mitja
com les de t

bastides mitja
e superfícies 

lació de cel
ntàries en e
tiu i cavallet 

revisaran les

eta de subst

zones de treb

ortàtils es re
de la bombet

de fleixat de

ncs, cas de 
gudes al mat

als s’hauran

 procurarà n
ó de no posa

urarà que el 

ables als qua

la bona qu
agnetotèrmic

manipulació d
americà), gra
lls a desenvo

                     

per recobrir s

esta activitat

rial als difere

a l’activitat d
Benestar def

dels cels ras
tzar-los amb 

ell, s’haurà d

nt nivell, es
oneres, corn

ançant un tau
tisores, per e

ançant bidon
 insegures.

ls rasos sob
el cas de risc

sempre que

s bastides i 

tàncies pasto

ball ha de se

ealitzarà em
ta; alimentat

els materials

no fer-ho es
teix nivell i fin

n de conside

no introduir le
ar el peu sota

material a tr

adres de su

ualitat dels 
cs al quadre 

del material 
anota de tre
olupar hi ha 

                      

ostres. 

ents talls mitj

e revestimen
initives per a

sos ha de co
la major seg

de mantenir e

s respectara
ises, etc.). 

uló recolzat a
evitar el risc d

ns, piles de m

bre rampes t
c de caigude
 aquesta s’im

mitjans aux

oses per tal d

er de 100 lux

mprant “porta
ts a 24 Volts.

 paletitzats.

 podrien con
ns i tot, des d

erar posicion

es mans ni e
a el palet. 

ransportar m

ubministrame

aïllaments, 
de zona. 

paletitzat ha
eball, botes d
riscos de cai

E

                     

ançant el mu

nts, s’ha d’as
a l’execució d

onèixer els ri
guretat possi

el tall (bastida

an les baran

als graons de
de caiguda a

materials i as

tindran la su
es a diferent
mmobilitzi i e

xiliars, comp

d’evitar rellisc

x, mesurats a

abombetes e
. 

nvertir en un 
d’alçada. 

s ergonòmiq

els peus als e

anualment n

ent d’energia

així com la

uran d’empra
de cuir de s
iguda a difer

Estudi de Segu

                      

untacàrregue

ssegurar que
de la resta de

iscos especí
ible. 

a) net, endre

nes de seg

e dos escale
a diferent niv

ssimilables, p

uperfície hor
t nivell. És p
els taulons s

provant-se  l

cades. 

a una alçada

estancs am

“llaç” amb e

ques per evi

elements mò

no superi els 

a sense les

a correcta d

rar casc de s
seguretat i c
rent nivell. 

EXP 1216
retat i Salut

       

45/88

es d’obra 

e ja estan 
e l’obra.  

ífics i l’ús 

eçat i ben 

guretat ja 

es de mà, 
ell. 

per evitar 

ritzontal i 
permès el 
’ancorin i 

es seves 

a sobre el 

b mànec 

el que, en 

itar cops, 

òbils, i en 

30 Kg. 

s clavilles 

disposició 

seguretat, 
cinturó de 



         
 

 
www.m
 
 

Les r

És pr

Els sa
més s

Els a

Reve

En to
un pa
senya

Posa
sobre

Les p
qualla
ensop

Les b
prohi
param

En c
modu

Els s
el mé

Els sa

Els o
goma
desen

NOTA

Cels 

 

En to
un pa
senya

Posa
sobre

Les p
qualla
ensop

Les b
fusta
contr

Posa
modu

Per a
taulon

El tra
evitar

 

 
                      

masalaconsultor

runes s’apleg

rohibit de llen

acs i planxes
separats pos

plecs de sac

estiments de

ot moment es
as quedi tall
als de direcc

at que la plat
e cavallets. 

plataformes s
ada de taulo
pegades i ca

bastides per 
bida express
ment. 

as que la p
ulars. 

acs de guix 
és separats p

acs de guix e

operaris que 
a, granota de
nvolupar hi h

A: Pel que fa

rasos 

Sense guie

ot moment es
as quedi tal
als de direcc

at que la plat
e cavallets. 

plataformes s
ada de taulo
pegades i ca

bastides per
. És prohibid
ra el paramen

at que la pla
ulars. 

apuntalar les
net a sobre d

ansport de sa
r sobreesforç

Amb guies 

                     

rs.com 

garan en con

nçar les rune

s s’aplegara
ssible dels tra

cs o planxes 

e sostres (re

s mantindran
lat temporal

ció obligatòria

taforma de t

sobre cavall
ns, que cobr

aigudes. 

a la instal·la
sament la ut

plataforma e

s’aplegaran 
possible dels

es disposara

realitzin la m
e treball, bot
ha risc de ca

a a pintures, 

es 

s mantindran
lat temporal

ció obligatòria

taforma de t

sobre cavall
ns, que cobr

aigudes. 

r a la instal·l
da expressa
nt. 

ataforma es

s plaques fins
de puntals m

acs i planxes
ços. 

                     

ntenidors am

es directame

n ordenadam
ams on s’ha

es col·locara

eferits, llisca

n netes i end
ment per les
a. 

treball estigu

ets per a la 
reixin tota la 

ció de cels r
tilització de 

stigui per s

ordenadame
s trams, per e

an de manera

manipulació d
tes de cuir d
iguda a difer

 veure pintur

n netes i end
ment per le
a. 

treball estigu

ets per a la 
reixin tota la 

lació de cels
ment la utilit

stigui per so

s l’endurime
metàl·lics tele

s es realitzar

                     

b rodes pel s

nt pels forats

ment repartits
n d’evitar so

an de maner

ats i pinture

dreçades les
s bastides s

ui situada a 

instal·lació d
zona a treba

rasos s’exec
bidons, piles

obre dels d

ent, repartits
evitar sobrec

a que no obs

de guixos, h
de seguretat 
rent nivell. 

res. 

dreçades les
es bastides s

ui situada a 

instal·lació d
zona a treba

s rasos s’ex
tzació de bid

obre dels do

ent del penjat
escòpics, per

rà interiorme

                      

seu posterior

s de la façan

s, al costat d
brecàrregue

ra que no ob

es) 

s superfícies
s’haurà de s

una alçada 

de cels raso
allar, evitant 

utarà sobre c
s de materia

os metres, 

s al costat de
càrregues inn

staculitzin les

auran d’emp
i cinturó de 

s superfícies
s’haurà de s

una alçada 

de cels raso
allar, evitant 

ecutarà a so
dons, piles d

os metres, e

t (estopa, ca
r evitar els ac

nt, preferent

E

                     

r trasllat fins 

na o dels pati

dels talls on e
s innecessàr

staculitzin le

 de trànsit in
enyalitzar un

inferior a 2 

s tindrà la s
graons i buit

cavallets me
als i escales 

es col·locar

els talls en q
necessàries. 

s zones de p

prar casc de 
seguretat si

 de trànsit in
senyalitzar e

inferior a 2 

s tindrà la s
graons i buit

obre de cava
de materials 

es col·locara

anya, etc.) s’
ccidents per 

ment dalt d’u

Estudi de Segu

                      

el muntacàr

is. 

es vagin a u
ries. 

es zones de p

ntern de l’ob
n pas altern

metres, es 

superfície ho
ts que puguin

etàl·lics o de 
recolzades 

ran bastides

què s’hagin d
 

pas. 

seguretat, g
i a aquests t

ntern de l’ob
el pas altern

metres es 

superfície ho
ts que puguin

allets metàl·
i escales re

an bastides 

’utilitzaran su
desplom. 

un carretó de

EXP 1216
retat i Salut

       

46/88

rregues. 

utilitzar, el 

pas. 

bra. Quan 
natiu amb 

recolzarà 

ritzontal i 
n originar 

fusta. És 
contra el 

 tubulars 

d’emprar, 

guants de 
treballs a 

bra. Quan 
atiu amb 

recolzarà 

ritzontal i 
n originar 

·lics o de 
ecolzades 

tubulars 

uports de 

e mà, per 



         
 

 
www.m
 
 

Les e
caden

Les p

La ins
més d
cm d’

Les p
frens 

Les b
etc.) 

Elem

En a
d’aqu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semp
l’obra
condi

 

4.- SI

Les p

 

 

 

Seny
norm

 

 

 

 

 
                      

masalaconsultor

escales de m
neta de cont

plataformes d

stal·lació de 
de dos metre
’alçada, barr

plataformes i
de trànsit, a

bastides que
es muntaran

ments auxilia

aquest apar
uesta activita

Escales de

Dúmpers d

Grues i apa

Esmolador

Grueta o C

Carretó ele

Transpalet 

Bastida am

Bastida de 

Serra 

Trepant po

pre que les 
a seguint els
icions de Sa

ISTEMES DE

proteccions c

Baranes de
de la baran
cm d’alçad
a màxim. 

Baranes m
reforç cent
protecció f
Aquesta ba

Extintor de

yalització de 
ativa ressen

Senyal d’ad

Senyal d’ad

Senyal d’ad

Senyal d’ad

                     

rs.com 

mà per empr
trol d’obertur

de treball dal

cels rasos e
es d’alçada) 
ra intermèdia

nstal·lades a
abans de puja

e s’han de co
n dalt de cava

ars 

rtat conside
at:  

e mà 

de petita cilin

arells elevad

ra angular 

Cabrestant m

evador 

manual: car

mb elements 

cavallets. 

ortàtil 

condicions 
s criteris es
lut que ha de

E PROTECC

col·lectives a

e seguretat 
na ha de ser 
a. Els munta

modulars form
tral amb tub
format per m
arana modula

 pols químic

seguretat a
yada a aque

dvertència d

dvertència d

dvertència d

dvertència d

                     

rar han de s
ra màxima, p

lt de cavallet

es realitzarà 
que estaran

a i sòcol. 

a bastides tu
ar a elles. 

onstruir per a
allets sempre

erarem els 

drada 

ors 

ecànic “maq

rretó manual

prefabricats 

de treball ex
tablerts per 
e realitzar l’e

CIÓ COL·LE

a què es refe

formades pe
de 90 cm., i

ants (guardac

mades per u
 buit i, a la 
malla electro
ar estarà sus

a seca. 

al Treball, s
esta activitat:

e caiguda d’o

e caiguda a 

e risc d’enso

e risc elèctric

                     

ser del tipus
per evitar acc

ts tindrà un a

des de plata
n  closes per

ubulars sobre

a la instal·la
e que l’alçad

elements a

quinillo” 

 

sistema mod

xigeixin d’alt
la legislació

empresa con

CTIVA I SEN

reixen les no

er muntants,
 el passamà
cossos) hau

una carcassa
part central

osoldada de
stentada per

segons el R
: 

objectes. 

diferent nive

opegar. 

c. 

                      

de tisora, d
cidents per in

ample mínim

aformes ubica
r una barana

e rodes no s’

ació de cels 
da sigui inferi

auxiliars, s’e

dular 

tres element
ó vigent, ref
structora. (A

NYALITZAC

ormes de seg

 passamà, b
à ha de tenir 
ran d’estar s

a perimètrica
 d’aquest m

e 150x150 m
r un guardacò

R.D. 485/199

ell. 

E

                     

dotades de s
nestabilitat. 

de 60 cm. 

ades dalt d’u
de segureta

utilitzaran se

rasos (metà
ior a dos met

empraran pe

ts de protec
flectint-los a

Art. 7 RD 162

CIÓ. 

guretat estar

barra intermè
com a mínim
ituats a 2,5 m

a de tub bu
òdul, es col
mm. i gruix 
òs en forma 

97, de 14 d’

Estudi de Segu

                      

sabates antil

una bastida t
at amb passa

ense haver a

l·lics, cartró 
etres. 

el desenvo

cció, es col·l
al Pla de Se
27/1997). 

ran constituïd

èdia i sòcol. 
m 2,5 cm de 
metres entre

uit de 30x30x
l·locarà un t

de ferro de
de muntant.

’abril, confo

EXP 1216
retat i Salut

       

47/88

lliscants i 

tubular (a 
amà a 90 

ajustat els 

premsat, 

lupament 

ocaran a 
eguretat i 

des per: 

L’alçada 
gruix i 10 

e ells com 

x1 mm. i 
ramat de 
e 6 mm. 

rme a la 



         
 

 
www.m
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semp
col·lo
de S
1627/

 

5.- RE

Els e

Treba

 

 

 

 

Pels t

 

 

 

 

 

 

Pels t

 

 

 

 

Pels t

 

 
                      

masalaconsultor

Senyal d’ad

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal d’ús

pre que le
ocaran a l’o
eguretat i c
/1997). 

ELACIÓ D’E

quips de pro

alls de transp

Cascos de 

Botes de se

Granota de

Cinturó ant

treballs amb

Cascos de 

Guants de 

Granota de

Botes de c

Màscara am

Pantalla fac

treballs amb

Cascos de 

Guants de 

Granota de

Botes de c

treballs de c

Cascos de 

                     

rs.com 

dvertència d

no fumeu. 

protecció ob

protecció ob

protecció ob

protecció ob

protecció ob

protecció ob

protecció ob

s obligatori d

es condicio
bra seguint

condicions d

EQUIPS DE 

otecció individ

port (conduc

seguretat. 

eguretat. 

e treball. 

tivibratori (es

b pintura: 

seguretat. 

goma (neop

e treball. 

uir de segure

mb filtre quím

cial, si convi

b guixos: 

seguretat. 

goma (neop

e treball. 

uir de segure

ol·locació de

seguretat. 

                     

e risc d’incen

ligatòria del 

ligatòria dels

ligatòria de l

ligatòria del 

ligatòria de l

ligatòria de l

ligatòria de l

del cinturó de

ons de tre
t els criteris 
de Salut qu

PROTECCIÓ

dual seran, s

tors i operad

specialment a

prè). 

etat. 

mic o mecàn

ngués.  

prè). 

etat. 

e guies, plaq

                     

ndi. 

cap. 

s peus. 

es mans. 

cos. 

a vista. 

es vies resp

a cara. 

e seguretat.

eball exigeix
 establerts 

ue ha de rea

Ó INDIVIDUA

segons els tr

dors de grua)

a traginadore

ic segons el 

ues i lamel·le

                      

iratòries. 

xin d’altres
per la legisl
alitzar l’emp

AL. 

reballs a des

): 

es de trabuc

tipus de pro

es: 

E

                     

s elements
ació vigent,

presa constr

envolupar, e

“dúmpers” d

ducte.  

Estudi de Segu

                      

s de protec
, reflectint-l
ructora. (Ar

els següents:

de petita cilin

EXP 1216
retat i Salut

       

48/88

cció, es 
os al Pla 
rt. 7 R.D. 

 

: 

ndrada). 



         
 

 
www.m
 
 

 

 

 

Semp
treba
realit

Els E
pel R
Norm

 
                      

masalaconsultor

Guants de 

Granota de

Botes de c

pre que les 
alladors dels
tzar l’empre

Equips de P
R.D. 773/199
mes UNE. 

                     

rs.com 

cuir i lona (ti

e treball. 

uir de segure

condicions
s mateixos, 

esa construc

rotecció ind
97, del 30 d

                     

ipus americà

etat. 

 de treball e
reflectint-lo

ctora (Art. 7 

dividual hau
e maig; RD

                     

à). 

exigeixin d’a
os al Pla de 
RD 1627/19

uran de com
D 1407/1192,

                      

altres eleme
Seguretat i

997). 

mplir en tot m
, del 20 de 

E

                     

ents de prot
condicions

moment els 
novembre, 

Estudi de Segu

                      

tecció, es do
s de Salut q

requisits es
i les corres

EXP 1216
retat i Salut

       

49/88

otarà als 
ue ha de 

stablerts 
sponents 



         
 

 
www.m
 
 

1.- IN

1.1 D

Col·lo
propo

1.2 T

 

Cons
seu i
d’inst
de co
del s
Instal

 

o

o

o

o

 

 

S’incl
l’arrib

 

Partin
col·lo
maqu

1.3 O

S’hau
tisora

Als tr
de llu

S’ha 
perim
d’higi

 
                      

masalaconsultor

NTRODUCCI

DEFINICIÓ:  

ocació i mu
orcionar un s

TIPUS D’INST

Electricitat 

sisteix, amb 
nterior de le
tal·lacions en
omandament
sistema d’il·l
l·lats a un ed

Instal·lació

o Fontaner

o Sanejame

o Calefacci

o Gas. 

Instal·lació

Antenes i p

lou des de la
bada del sub

Ascensors 

nt del buit p
ocació de les
uinària, contr

OBSERVACI

urà de consid
a, eines man

reballs interio
um, la potènc

de conside
mètriques de 
iene i benest

                     

rs.com 

IÓ. 

untatge d’u
servei. 

TAL·LACIO

i audiovisua

les correspo
es conduccio
ncastades. A
t, els elemen
uminació, te
difici. 

 de conducte

ria. 

ent. 

ió. 

 d’aire condi

parallamps:  

a col·locació
ministramen

i muntacàrre

revist ja de 
s portes exte
rapesos i cab

ONS GENER

derar una pre
uals, etc. 

ors, s’ha de g
cia dels quals

erar, abans 
limitació del

tar, així com 

                     

n conjunt d

NS: 

ls:  

onents ajude
ons de repart
A més, s’inclo
nts de segur
elefonia, víde

es fluids (sub

cionat. 

ó del pal de l
t dels diferen

egues:  

les fases d’e
eriors d’accé
bina exterior 

RALS: 

evisió d’elem

garantir la il·
s ha de ser d

del inici d’a
l solar per ev
també, les p

                     

d’aparells, c

es de maçon
rtiment i el p
ou la instal·la
retat, etc. Qu
eo, tv, mega

bministramen

les antenes 
nts punts de 

estructura i 
és a la cabin
del buit. 

ments auxilia

luminació a 
d’una intensi

aquesta activ
vitar l’entrad
preses provis

                      

conduccions

neria, en l’ob
posterior tanc
ació de caixe
ue són nece
afonia, l’acc

nt, evacuació

receptores i
connexió de

tancaments,
na, i d’altra b

rs com basti

les zones de
tat lumínica 

vitat, que ja
da de person
sionals d’obr

E

                     

IN

, accessoris

bertura de re
cament de le
es de distribu
essaris pel co
ionament de

ó i contra inc

de les línies
els aparells in

 es procedir
banda, a la 

des de cava

e pas i de tre
mitjana de 1

a hi ha insta
nal aliè a l’ob
ra (aigua i ele

Estudi de Segu

                      

NSTAL·LA

s, etc., des

egates, allotj
es regates, e
ució, els mec
orrecte func
e la maquin

cendis). 

s de repartim
nteriors. 

rà, d’una ba
instal·lació d

allets, escale

eball mitjança
00 lux. 

tal·lades les 
bra;  les insta
ectricitat). 

EXP 1216
retat i Salut

       

50/88

ACIONS 

stinats a 

jament al 
en el cas 
canismes 
ionament 
ària, etc. 

ment, fins 

nda, a la 
de guies, 

s de mà i 

ant punts 

tanques 
al·lacions 



         
 

 
www.m
 
 

1.- DE

1.1 D

Instal
vàlvu
subm

Instal

Instal
etc.), 

Instal
l’aigu
mitjan

1.2 D

Cons

 

 

En la
mate
aplec

Per r
següe

 

 

 

Tamb
realitz

 

 

 

 

 

 

2.- RE

A la 
editad
més 
Proje
mate
mate

 
                      

masalaconsultor

EFINICIÓ I D

DEFINICIÓ: 

l·lació de fon
ules, compta
ministrament 

l·lació de san

l·lació de ga
conduccions

l·lació de ca
ua calenta, n
nçant la radia

DESCRIPCIÓ

siderarem do

Les connec
gas. 

Les que só

a realització d
rials necess

c de material

realitzar la in
ent: 

Lampistes.

Paletes. 

Operari que

bé serà nec
zació de la in

Estris: bas
escala de m

Eines man
màquina pe

Instal·lació

Instal·lació

Instal·lacio

ELACIÓ DE 

relació de l
da pel Depa
importants. I

ecte d’Execu
rialitzi el ris
rialització de

                     

rs.com 

DESCRIPCIÓ

ntaneria i ap
adors, etc.),
i consum. 

nejament: sis

as: conjunt d
s (muntants)

alefacció: co
o superior a 
ació tèrmica 

Ó: 

os tipus d’inst

ctades a una

ón totalment 

d’aquestes a
saris per dur
 a un espai p

nstal·lació d

 

e realitza les

cessari tenir
nstal·lació: 

stida modula
mà, passarel

nuals: compr
er fer regates

 elèctrica pro

 provisional d

ns d’higiene 

 RISCOS I L

les causes d
rtament de T
I a la seva a

ució Material
sc, i la grav
el risc. 

                     

Ó. 

parells sanita
, conduccio

stemes d’eva

d’instal·lacion
), distribució 

njunt format
90 ºC, per u
dels radiado

tal·lacions de

a xarxa de s

independent

activitats, aba
r a terme la
predetermina

e conductes

s regates. 

r en compte

ar tubular, b
l·les, protecc

rovant de te
s (regatadora

ovisional. 

d’aigua. 

i benestar.

LA SEVA AV

dels acciden
Treball de la 
avaluació s’h

de l’obra, c
vetat (sever

                     

INSTAL·

aris: conjunt 
ns (muntan

acuació i trac

ns per al sub
per plantes 

t pel calefac
un circuit tan
ors. 

e fluids: 

subministram

ts: calefacció

ans del seu 
a instal·lació.
at tancat (cab

s de fluids, 

e els mitjan

astiment pe
cions col·lect

ensió (voltím
ra elèctrica), 

VALUACIÓ.

nts s’ha ting
Generalitat, 

han tingut en
considerant 
ritat) és la 

                      

·LACIONS 

d’instal·lacio
nts), distribu

ctament d’aig

bministrame
i aparells pe

ctor, radiado
ncat, per aug

ment o evacu

ó. 

inici, s’ha de
. Per fer-ho,
bles, tubs, et

serà impres

ns auxiliars 

njat, bastida
tives i person

metre), pistola
màquina de 

gut en comp
considerant

n compte les 
que: la prob
conseqüènc

E

                     

PER A FLU

ons per a aig
ció per pla

gües brutes. 

nt de gas (v
l subministra

rs i conducc
gmentar la te

ació pública

e garantir el s
, s’haurà de
tc.).  

cindible con

necessaris 

a de cavalle
nals, etc. 

a fixa-claus, 
forjar, esmo

pte la guia d
 a cada activ
consideracio

babilitat és l
cia normalm

Estudi de Segu

                      

UIDS (Aigu

gua potable (
antes i apa

 

vàlvules, com
ament i cons

cions que fa
emperatura a

a: aigua, san

subministram
e considerar 

nsiderar l’equ

per dur a 

ets, escala d

 perforadora
oladora angu

d’avaluació d
vitat només e
ons construc
la possibilita

ment esperad

EXP 1216
retat i Salut

       

51/88

ua i Gas) 

(bombes, 
arells pel 

mptadors, 
um. 

an moure 
ambiental 

ejament i 

ment dels 
un previ 

uip humà 

terme la 

de tisora, 

a portàtil, 
lar, etc. 

de riscos 
els riscos 
ctives del 
at que es 
da de la 



         
 

 
www.m
 
 

A la 
modif
interv

L’obje
o al s
desen

Risc

1.-C

3.-C

4.-C

5.-C

7.-C

8.-C

9.-C

10.-P

13.-S

15.-C

16.-C

19.-E

20.-E

21.-I

28.-M

 

Obse

(3) Ris

(8) Ris

(10) R

(19) R

(28) R
de fer

 

3.- NO

Posa

Dona
instal

Procé

Xarxa

El pe
dels m

Per e

Per e

 
                      

masalaconsultor

confecció d
ficada en f
vinguin al pro

ectiu  princip
seu cas, con
nvolupen a c

cos               

aigudes de p

aiguda d’obj

aiguda d’obj

aiguda d’obj

ops contra o

ops amb ele

ops amb obj

Projecció de 

Sobreesforço

Contactes tè

Contactes el

Exposició a r

Explosions.  

Incendis.      

Malalties cau

ervacions : 

sc degut al de

sc específic e

Risc específic 

Risc causat pe

Risc causat pe
r regates. 

ORMA DE S

ada a punt de

ats els trebal
l·lacions d’H

és 

a interior 

ersonal enca
mitjans auxil

evitar el risc d

evitar el risc d

                     

rs.com 

del Pla de 
funció de la
océs constru

pal d’aquesta
ntrolar i redu
continuació. 

         

persones a d

ectes per de

ectes per ma

ectes.          

objectes imm

ements mòbil

jectes o eine

fragments o

os.                

èrmics.          

èctrics.        

radiacions.   

                   

                   

usades per a

esplom de bas

en l’ús de la mà

de l’operari qu

er les radiacion

er  les radiacio

SEGURETAT

e l’obra per re

ls que es de
igiene i Bene

arregat del m
iars necessa

de caiguda a

de caiguda a

                     

Seguretat i 
a tecnologia
ctiu, segons 

a avaluació é
uir aquests r

diferent nivell

esplom.         

anipulació.   

                    

òbils.           

s de màquin

es.                 

o partícules.  

                   

                   

                    

                   

                    

                    

agents físics.

stides de façan

àquina de freg

ue manipula la

ns d’infraroigs

ons d’infraroigs

T 

ealitzar aque

senvolupen 
estar definitiv

muntatge de 
aris per realit

al mateix nive

a diferent nive

                     

Condicions
a que aport
 disposa l’Ar

és el d’estab
riscos, tenint

P

l.              A

               A

                BA

                A

                M

nes.           M

               M

               M

               M

                BA

              M

              M

              BA

               BA

                M

na i/o lliscame

gar i serra circ

a màquina de 

s generades e

s generades e

esta activitat

a l’activitat, 
ves per a l’ex

la instal·lac
tzar-los amb 

ell, s’haurà d

ell, s’hauran

                      

s de Salut, 
ti l’empresa 
rticle 7 del R

blir un esglao
t en compte 

robabilitat 

LTA 

LTA 

AIXA 

LTA 

MÈDIA 

MÈDIA 

MÈDIA 

MÈDIA 

MÈDIA 

AIXA 

MÈDIA 

MÈDIA 

AIXA 

AIXA 

MÈDIA 

ents de terres 

cular manual p

fer regates i l

n l’ús del bufa

en l’ús del bufa

s’ha d’asseg
xecució de la

ció ha de co
la major seg

de mantenir e

 de respecta

E

                     

aquesta av
constructor

. D. 1627/199

onament de p
les mesures

Gravetat 

MOLT GR

MOLT GR

LLEU 

GREU 

LLEU 

GREU 

LLEU 

LLEU 

GREU 

GREU 

GREU 

GREU 

MOLT  GR

GREU 

GREU 

en rases. 

per a fusta. 

a pistola fixa-c

ador. 

ador i a la man

gurar que ja e
a resta de l’o

nèixer els ris
guretat possi

el tall net i en

ar les barane

Estudi de Segu

                      

valuació pod
ra o empre
97, de 24 d’o

prioritats per
s preventive

Avalu

del ris

REU CRÍTI

REU CRÍTI

ÍNFIM

ELEVA

BAIX 

MEDI 

BAIX 

BAIX 

MEDI 

BAIX 

MEDI 

MEDI 

REU MEDI 

BAIX 

MEDI 

claus. 

nipulació de la

estan constr
obra. 

scos especí
ible. 

ndreçat. 

es de seguret

EXP 1216
retat i Salut

       

52/88

drà ésser 
eses que 
octubre.  

r anul·lar, 
es que es 

ació 

sc 

C 

C 

 

AT 

a màquina 

ruïdes les 

ífics i l’ús 

tat. 



         
 

 
www.m
 
 

En la
feride

Els o
cuir i 

Es v
d’inte

En la
per e

La il·
pavim

La il·
aïllan

És p
utilitz

Les 
limita
sobre

Les 
(cate

Les e
per d

Insta

El ma

Duran

Els b
ganxo
per e

Els b
d’ubic

El tal
corre

El tra
cap a
cops 

Els b
la fein

Es re
dels 
empr

Es ro
despr

Es m
apleg
sobre

És pr
un co

 
                      

masalaconsultor

a manipulaci
es i erosions

operaris que 
lona (tipus a

vigilarà en to
erruptors dife

a fase d’obra
evitar el risc d

luminació m
ment de dos 

·luminació m
nt” i reixeta d

rohibit de c
zació de les c

escales de 
adora d’obert
e de superfíc

eines a em
goria II). 

eines dels ins
’altres en bo

al·lació de fo

agatzem pels

nt el transpo

blocs i apare
o de la grua

evitar els risco

blocs d’apar
cació, per ev

ller magatze
ent d’aire i il·l

ansport  de t
a darrera, de
i ensopegad

ancs de treb
na. 

eposaran les
muntants, e

rarà el cinturó

odejarà amb 
rés d’haver a

mantindran ne
gant la runa p
e objectes. 

rohibit de so
orrent d’aire d

                     

rs.com 

ó de materia
.  

realitzin el t
americà), gra

ot moment 
erencials i ma

a d’obertura 
d’ensopegad

ínima a les z
metres. 

mitjançant po
e protecció d

connectar els
clavilles mas

mà a emp
tura, per evit
cies insegure

mprar pels 

stal·ladors, l’
on estat de m

ontaneria, ap

s aparells sa

ort, és prohib

lls sanitaris f
. La càrrega
os de cops i 

rells sanitar
vitar accident

em s’ubicarà
uminació art

trams de can
e manera que
des amb d’alt

ball es mantin

s proteccions
evitant així 
ó de seguret

barana de s
acabat l’aplo

ets de tross
per al seu ve

ldar amb plo
de ventilació

                     

als s’hauran

transport de 
anota de treb

la bona qu
agnetotèrmic

i tancament 
es. 

zones de treb

ortàtils es re
de la bombet

s cables als
cle-femella. 

prar hauran 
tar els riscos

es. 

electricistes 

’aïllament de
manera imme

parells sani

anitaris, radia

it d’emprar e

fleixats a so
a serà guiada

enganxades

is, un cop 
ts a les vies 

 a un lloc s
tificial si fos n

nonada a l’e
e, l’extrem q
tres operaris

ndran en bon

s dels buits d
el risc de c
tat contra les

seguretat els
mat, per evit

os i retalls e
essament, pe

om a llocs ta
ó, per evitar e

                     

n de conside

 material ha
ball i botes de

ualitat dels 
cs al quadre 

de regates, 

ball ha de se

ealitzarà em
ta, alimentat

s quadres d
 

d’estar dot
s de caiguda

instal·lador

e les quals es
ediata. 

taris, calefa

adors, etc. s’u

els fleixos de

obre de batee
a per un hom
s. 

rebuts a p
de pas intern

senyalat de l
necessària.

espatlla per u
que vagi dav
s a llocs poc 

nes condicio

dels forjats u
caiguda. L’o
s caigudes. 

s buits de fo
tar el risc de 

els llocs de 
els conducte

ancats. Semp
el risc de res

                      

erar posicion

auran d’empr
e cuir de seg

aïllaments, 
de zona. 

es posarà c

er de 100 lux

mprant “porta
ts a 24 Volts.

e subminist

ades amb s
a a diferent n

rs, estaran 

stigui deterio

acció i evacu

ubicarà a l’ob

ls paquets co

es, es desca
me mitjançan

lanta, es tr
n. 

l’obra, i esta

un sol home 
ant superi l’a
il·luminats.

ns d’ús, evita

un cop realitz
operari, en r

orjat pel pas 
caiguda. 

treball. Es n
es d’evacuac

pre que s’hag
pirar product

E

                     

s ergonòmiq

rar casc de 
guretat. 

així com la

cura en l’ord

x, mesurats a

abombetes e
. 

rament elèc

sabates ant
nivell degut 

protegides 

orat, seran re

uació d’aigü

bra, a un loc

om anses. 

arregaran fle
nt un cap gu

ransportaran 

arà dotat de 

es realitzarà
alçada d’un h

ant que s’aix

zat l’aplomat
realitzar l’op

de tubs que

netejaran a m
ió, per evitar

gi de soldar 
tes tòxics. 

Estudi de Segu

                      

ques per evi

seguretat, g

a correcta d

dre i la neteja

a una alçada

estancs am

ctric d’obra, 

tilliscants i 
a treballs re

per doble 

etirades i sub

ües residual

cal tancat. 

eixats amb l’a
ia que penja

 directamen

 porta, vent

à inclinant la
home, per ta

xequin estelle

t, per a la in
peració de l

e no puguin 

mesura que 
r el risc de tr

amb plom s

EXP 1216
retat i Salut

       

53/88

itar cops, 

guants de 

disposició 

a del tall, 

a sobre el 

b mànec 

sense la 

cadeneta 
ealitzats a 

aïllament 

bstituïdes 

ls. 

ajuda del 
arà d’ella, 

nt al lloc 

ilació per 

a càrrega 
al d’evitar 

es durant 

nstal·lació 
’aplomat, 

cobrir-se 

s’avanci, 
repitjades 

s’establirà 



         
 

 
www.m
 
 

El loc
prees
segur

La il·l
realitz

A sob
explo

Al co

És pr

És pr

Es co

Les a

S’evit

Es vi
les và

Les i
aixec

Els o
guant
segur

Els o
amer

Els o
mane
segur

Els o
guant
de cu

Els o
lona  
cintur

Xarxa

El pe
dels m

La in
enter

En la
pous

Els o
guant

Elem

En a
treba

 

 

 

 
                      

masalaconsultor

cal destinat 
stablert a l’o
retat i il·lumi

luminació elè
zarà mitjança

bre de la po
osió” i un altre

stat de la po

rohibit l’ús d’e

rohibit de dei

ontrolarà la d

ampolles o bo

tarà de solda

gilarà en tot 
àlvules antire

nstal·lacions
cat  els parap

operaris que 
ts de cuir i 
retat si els ca

operaris que 
ricà), ulleres 

operaris que 
eguins de cu
retat, polaine

operaris que
ts i manegu

uir de segure

peraris que r
(tipus ameri

ró de segure

a exterior 

ersonal enca
mitjans auxil

nstal·lació de
rrada a rases

a realització 
. 

operaris que 
ts de cuir i lo

ments auxilia

aquest apart
alls d’aquesta

Oxitallada 

Escales de

Grua mòbil

                     

rs.com 

a emmagatz
bra; que hau
nació artificia

èctrica del llo
ant mecanis

orta del mag
e de “No fum

orta del maga

encenedors 

ixar els ence

direcció de la

ombones de

ar amb les am

moment el 
etrocés. 

s de fontane
pets o barane

realitzin la 
lona (tipus a
algués. 

realitzin reg
antiimpactes

 realitzin tre
uir, espiell a
es de cuir i m

 realitzin tre
ins de cuir, p

etat, polaines

realitzin treb
icà) o de neo

etat si els calg

arregat del m
iars necessa

els conducte
s. 

de les rases

realitzin la 
ona (tipus am

ars 

at considera
a activitat. 

e mà 

l 

                     

zemar les bo
urà de tenir v
al.  

oc on s’emm
mes estancs

atzem de ga
meu”. 

atzem de gas

i bufadors al

enedors i bufa

a flama duran

e gasos liqua

mpolles o bo

bon estat de

eria a balcon
es definitives

instal·lació d
americà), gra

ates hauran
s, protectors 

eballs amb e
mb vidre fum

màscara antif

eballs amb s
pantalla amb

s de cuir i mà

alls de maço
oprè, segons
gués. 

muntatge de 
aris per realit

es d’alimenta

s i pericons, 

instal·lació d
mericà), gran

arem els no

                     

ombones o a
ventilació co

magatzemen 
s antideflagra

asos liquats 

sos liquats s

l costat de m

fadors ences

nt les operac

ats es transpo

ombones de 

els manòmet

ns, tribunes, 
s. 

de la xarxa 
anota de tre

 d’emprar ca
auditius, gra

el bufador h
mat, granota
fums tòxics s

soldadura el
b vidre inact
àscara antifu

oneria hauran
s els casos, g

la instal·lac
tzar-los amb 

ació des de 

es tindrà en

de la xarxa 
ota de treba

ous elements

                      

ampolles de 
onstant per c

les ampolles
ants de segu

s’establirà u

’instal·larà u

materials infla

sos. 

cions de sold

ortaran i rom

gasos liquat

tres, i es vig

terrasses s

interior hau
eball, botes d

asc de segu
anota de treb

auran d’emp
a de treball, 
si els calgués

lèctrica haur
ínic, granota
ms tòxics si 

n d’emprar c
granota de tr

ció ha de co
la major seg

la xarxa ge

n compte la 

exterior hau
ll i botes de c

s auxiliars q

E

                     

gasos liquat
corrent d’aire

s o bombone
uretat. 

un senyal no

n extintor de

amables. 

adura per ev

mandran als c

s exposades

ilarà que a l

eran execut

ran d’empra
de cuir de s

retat, guants
ball i botes de

prar casc de
mandil de c
s. 

ran d’empra
a de treball, 
calgués. 

casc de segu
reball, botes 

nèixer els ris
guretat possi

neral fins a 

normativa d’

ran d’empra
cuir de segu

que s’empra

Estudi de Segu

                      

ts s’ubicarà 
e, porta amb

es de gasos l

ormalitzada 

e pols químic

vitar incendis

carros portaa

s al sol. 

es mànegue

tades un co

ar casc de s
seguretat i c

s de cuir i lo
e cuir de seg

e seguretat, 
cuir, botes d

ar casc de s
mandil de cu

uretat, guants
de cuir de se

scos especí
ible. 

l’edifici es 

’excavació d

ar casc de s
retat. 

aran per rea

EXP 1216
retat i Salut

       

54/88

a un lloc 
b pany de 

iquats es 

de “perill 

ca seca. 

s. 

ampolles. 

es hi hagi 

p s’hagin 

seguretat, 
cinturó de 

ona (tipus 
guretat. 

guants i 
e cuir de 

seguretat, 
uir, botes 

s de cuir i 
eguretat i 

ífics i l’ús 

realitzarà 

de rases i 

seguretat, 

alitzar els 



         
 

 
www.m
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semp
col·lo
de S
1627/

 

4.- SI

Les p

 

 

Seny
norm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semp
col·lo
de S
1627/

 
                      

masalaconsultor

Passarel·le

Soldadura 

Esmolador

Bastida am

Bastida pe

Bastida de 

Pistola fixa

Trepant po

Màquina de

pre que le
ocaran a l’o
eguretat i c
/1997). 

ISTEMES DE

proteccions c

Baranes de
de la baran
10 cm. d’al
com a màx

Extintor de

yalització de 
ativa ressen

Senyal d’ad

Senyal d’ad

Senyal d’ad

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal de 

Senyal d’ús

pre que le
ocaran a l’o
eguretat i c
/1997). 

                     

rs.com 

es 

elèctrica 

ra angular 

mb elements 

njada 

borriquetes 

a-claus 

ortàtil 

e regates elè

es condicio
bra seguint

condicions 

E PROTECC

col·lectives a

e seguretat 
na ha de ser
lçada. Els m

xim. 

 pols químic

seguretat a
yada en aqu

dvertència d

dvertència d

dvertència d

prohibit el pa

no fumeu. 

protecció ob

protecció ob

protecció ob

protecció ob

protecció ob

protecció ob

s obligatori d

es condicio
bra seguint

condicions 

                     

prefabricats 

èctrica 

ons de tre
t els criteris 
de Salut qu

CIÓ COL·LE

a què es refe

formades pe
r de 90 cm., 

muntants (gua

a seca. 

al Treball, s
uesta activita

e risc d’enso

e risc de caig

e risc, mater

as als vianan

ligatòria del 

ligatòria dels

ligatòria de l

ligatòria del 

ligatòria de l

ligatòria de l

del cinturó de

ons de tre
t els criteris 
de Salut qu

                     

sistema mod

eball exigeix
 establerts 
ue ha de re

CTIVA I SEN

reixen les no

er muntants,
i el passam

ardacossos) 

segons el R
at: 

opegar. 

guda a difere

rial inflamabl

nts. 

cap. 

s peus. 

es mans. 

cos. 

a vista. 

a cara. 

e seguretat.

eball exigeix
 establerts 
ue ha de re

                      

dular 

xin d’altres
per la legisl

ealitzar l’em

NYALITZAC

ormes de seg

 passamà, b
mà ha de teni

hauran d’es

R.D. 485/199

ent nivell. 

e. 

xin d’altres
per la legisl

ealitzar l’em

E

                     

s elements
ació vigent,
presa cons

CIÓ. 

guretat estar

barra intermè
r com a mín
tar situats a 

97, de 14 d’

s elements
ació vigent,
presa cons

Estudi de Segu

                      

s de protec
, reflectint-l

structora. (A

ran constituïd

èdia i sòcol. 
nim 2,5 cm. d

2,5 metres 

’abril, confo

s de protec
, reflectint-l

structora. (A

EXP 1216
retat i Salut

       

55/88

cció, es 
os al Pla 

Art. 7 RD 

des per: 

L’alçada 
de gruix i 
entre ells 

rme a la 

cció, es 
os al Pla 

Art. 7 RD 



         
 

 
www.m
 
 

 

5.- RE

Els E

Treba

 

 

 

 

Cintu

 

 

 

 

 

 

 

Pels t

 

 

 

 

 

 

 

Cintu

 

 

 

 

 

 

Semp
treba
realit

 
                      

masalaconsultor

ELACIÓ D’E

Equips de Pro

alls de transp

Cascos de 

Guants de 

Botes de se

Granota de

uró de segure

Cascos. 

Ulleres de 

Guants de 

Mandil de c

Maneguins

Granota de

Botes de c

treballs de m

Cascos de 

Guants de 

Granota de

Botes de c

Ulleres ant

Protecció d

Màscara am

uró de segure

Cascos de 

Pantalla am

Guants de 

Mandil de c

Granota de

Botes de c

pre que les 
alladors dels
tzar l’empre

                     

rs.com 

EQUIPS DE 

otecció Indiv

port i fontane

seguretat. 

cuir i lona (ti

eguretat. 

e treball. 

etat, si calgu

vidre fumat p

cuir. 

cuir. 

s de cuir. 

e treball. 

uir amb pola

maçoneria (aj

seguretat. 

cuir i lona (ti

e treball. 

uir de segure

tiimpactes (e

de les oïdes 

mb filtre anti

etat, si calgu

seguretat. 

mb vidre inac

cuir. 

cuir. 

e treball. 

uir amb pola

condicions
s mateixos, 

esa construc

                     

PROTECCIÓ

idual seran, 

eria: 

ipus americà

és Pels treba

per a la prote

aines.  

judes) : 

ipus americà

etat. 

n realitzar re

(en realitzar 

pols (en real

és Pels treba

ctínic. 

aines. 

 de treball e
reflectint-lo

ctora (Art. 7 

                     

Ó INDIVIDUA

segons els t

à). 

alls amb bufa

ecció de radi

à) o de neopr

egates). 

regates). 

litzar regates

alls de solda

exigeixin d’a
os al Pla de 
RD 1627/19

                      

AL. 

reballs a des

ador: 

iacions d’infr

rè. 

s). 

adura elèctric

altres eleme
Seguretat i

997). 

E

                     

senvolupar, e

rarojos. 

ca: 

ents de prot
condicions

Estudi de Segu

                      

els següents

tecció, es do
s de Salut q

EXP 1216
retat i Salut

       

56/88

 

s:  

otarà als 
ue ha de 



         
 

 
www.m
 
 

Els E
pel R
Norm

 
                      

masalaconsultor

Equips de P
RD 773/1997
mes UNE. 

                     

rs.com 

rotecció ind
7, del 30 de

                     

dividual hau
e maig; RD 

                     

uran de com
1407/1192, 

                      

mplir en tot m
del 20 de n

E

                     

moment els 
novembre, 

Estudi de Segu

                      

requisits es
i les corres

EXP 1216
retat i Salut

       

57/88

stablerts 
sponents 



         
 

 
www.m
 
 

OXIT

El su
les se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

masalaconsultor

TALLADA   
bministrame
egüents cond

Hauran d’e

No es mes

Les bombo

S’ha de pro
perllongada

S’han d’em

S’ha de pro

Les bombo
les  que es

El magatze
directa. 

Es senyalit

Es controla

S’haurà de

S’ha de vet

els operaris 

S’ha d’utilit
seguretat i 

S’ha d’evita
la possibilit

L’operari h
(casc + ca
maneguins

No s’han d

No s’han d

Abans d’en
les mànegu

Abans d’en
antirretrocè

Per compro
pressió a u

No  s’ha d’
sempre el p

S’ha d’obri

S’han d’ ev

No  s’ha de

S’assegura

Les màneg

S’han d’uti
color verme

                     

rs.com 

ent i transpor
dicions: 

estar protegid

claran les bo

ones s’haura

ohibir que les
a. 

mprar les bom

ohibir l’aband

ones de gaso
stiguin plenes

em de gasos

tzaran les en

arà que el bu

e comprovar 

tllar perquè n

de l’oxitallad

tzar a cada m
comoditat. 

ar que es co
tat d’acciden

aurà d’empr
reta de prote

s de cuir, pola

’inclinar  les 

’utilitzar les b

ncendre l’enc
ues i que aqu

ncendre l’enc
ès, per evitar

ovar que a le
un recipient a

’abandonar e
pas del gas i

r sempre el p

vitar focs a l’e

e dipositar l’e

arà que la tra

gues d’ambd

ilitzar màneg
ell). 

                     

rt intern en l’o

des, les vàlvu

ombones de 

n de transpo

s bombones

mbones de ga

donament de

os s’aplegar
s. 

s liquats s’ub

ntrades al ma

ufador roman

que estiguin 

no hagi cap f

da hauran de

moment els c

lpegin les am
ts. 

rar casc de p
ecció) o pan
aines de cuir

bombones d

bombones d

cenedor, s’ha
uestes es tro

cenedor, s’h
r així possible

es mànegue
amb aigua. 

el carro port
i  portar el ca

pas de gas a

entorn de les

encenedor a 

ajectòria de la

ós gasos ha

gues de colo

                     

obra de les a

ules de tall, a

gasos difere

ortar en batee

s de gasos liq

asos liquats 

e les bombon

ran a llocs d’

bicarà a l’ext

agatzem amb

ngui completa

 instal·lades 

fuita de gas 

e conèixer la 

carros portab

mpolles o qu

polietilè (pels
talla de prot
r, davantal d

de acetilè  fin

’oxigen tomb

a de compro
obin en perfe

haurà de com
es retrocess

es no hi ha c

tabombones 
arro a un lloc

amb la clau a

s bombones 

terra. 

a mànega si

n de romand

ors diferents

                      

ampolles de 

amb  la corre

ents. 

es engabiad

quats roman

en posició v

nes després 

’emmagatze

terior de l’ob

b el senyal d

ament apaga

les vàlvules

a les màneg

següent nor

bombones p

ue puguin ca

s desplaçam
tecció de sus
e cuir i botes

ns a esgotar-

bades. 

ovar que esti
ecte estat . 

mprovar que 
sos de la flam

cap  fuita ,s’h

en cap absè
c segur. 

apropiada. 

de gasos liq

gui el més c

dre unides en

s per a cada

E

                     

ELEME

gas liquats e

esponent cap

es en posició

guin exposa

vertical. 

de la seva u

matge tot de

bra, amb una

e perill d’exp

at un cop fina

antirretrocès

ues d’alimen

rmativa: 

er a realitzar

ure des d’un

ments per l’ob
stentació ma
s de segureta

-les. 

guin ben fete

estiguin ins
ma. 

han de subm

ència perllon

uats. 

urta possible

ntre si, mitjan

a gas (oxige

Estudi de Segu

                      

ENTS AUX

es farà tenin

perutxa prote

ó vertical i llig

ades al sol de

utilització. 

estriant les b

a ventilació c

plosió i no fu

alitzada la ta

s de la flama

ntació. 

r el treball am

na alçada pe

bra), elm de 
anual, guants
at. 

tes les conne

stal·lades les

mergir, aques

ngada, s’ha d

e. 

nçant cinta a

en color blau

EXP 1216
retat i Salut

       

58/88

XILIARS 

nt present 

ectora. 

gades. 

e manera 

buides de 

constant i 

meu. 

asca. 

a. 

mb major 

r eliminar 

soldador 
s de cuir, 

exions de 

s vàlvules 

stes, sota 

de tancar 

adhesiva. 

u, acetilè 



         
 

 
www.m
 
 

 

 

 

 

 

 

ESCA

A les 

Posa

No ha

Per a

Per a

Han 
super

L’esc

L’asc

 

SERR

S’hau

S’ha 
el tall

S’ha 
mitjan

S’ha 

Es ve

En el
no pr
disc. 

S’hau
les di

 

GRU

En el
que e

L’esli

S’hau

Mai s
defor

 
                      

masalaconsultor

No s’ha d’u
tinguin en 
produeixi u

Posat que 
protectora 

Posat que 
ventilat. 

Un cop uti
d’una forma

Es prohibit
bombones.

ALES DE MÀ

escales de f

at que es pint

an de supera

a alçades ent

a alçades sup

de  disposa
rior. 

cala haurà de

cens o  el des

RA CIRCULA

urà de dispos

d’instal·lar u
l. 

de tancar c
nçant un res

de situar un 

etllarà en tot 

l cas que s’o
resentin la fo

urà de comp
isposicions d

ES I APARE

l  cas de l’el
es faci un co

nga ha de te

urà d’eslinga

s’ha de forç
rmacions  o t

                     

rs.com 

utilitzar l’acet
poca quanti

una reacció q

s’utilitzi l’enc
amb filtres q

es soldi o es

litzades les 
a més còmo

t de fumar a
. Tampoc es

À 

fusta, el mun

tés les escal

ar alçades su

tre 5 i 7 metr

periors a 7 m

ar de dispos

e sobrepassa

scens per l’e

AR 

sar d’un gab

un caperutxó

completame
guard, es de

interruptor d

moment que

observi que 
orma de entr

lir a cada mo
d’aplicació en

ELLS ELEVA

levació i tran
rrecte esling

enir un coefic

ar la càrrega 

çar, les esli
trencaments 

                     

tilè per solda
tat, donat qu

química i don

cenedor per 
uímics espe

s tallin eleme

mànegues s
da, ordenada

lhora que ho
 pot fumar a

ntant ha de s

es de fusta, 

uperiors a 5 

res s’hauran 

metres s’haur

sitius antillisc

ar, en qualse

escala s’ha d

inet divisor s

ó a la part su

nt el disc d
eixarà només

de parada i m

e les dents d

les dents de
rescat corres

oment el  RD
n seguretat i 

ADORS 

nsport dels f
at. 

cient de segu

amb una esl

inges per s
de qualsevo

                     

ar o tallar ma
ue per petita
ni lloc a un co

desprendre 
ecífics pels pr

ents pintats 

s’hauran de 
a i alhora mé

om es troba 
l magatzem 

ser d’una sola

s’haurà de fe

metres. 

d’utilitzar mu

ran d’utilitzar

cants a la  

evol cas, la d

e realitzar de

separat- tres 

uperior de ma

de la serra 
s una sortida

marxa, a la m

e la serra cir

e la serra cir
sponent s’ha

D 1435/1992
condicions d

ferros corrug

uretat, com a

linga, com a 

sobre de la 
ol dels seus f

                      

aterials que 
a que aques
ompost explo

pintures, l’o
roductes que

s’haurà de f

recollir al ca
és segura. 

soldant, tall
de les bomb

a peça i els g

er mitjançant

untants refor

r escales esp

base o ganx

distància d’1 

e front a aqu

mil·límetres

anera que n

que es trob
a per les llima

mateixa serra

rcular es trob

rcular s’hagin
aurà de canv

, del 27 de n
de salut sobr

gats, mitjança

a mínim, de 4

mínim, de d

seva capac
fils cal desfe

E

                     

continguin c
sta sigui serà
osiu. 

perari haurà
e  vagi a crem

fer a l’aire lliu

arretó, així e

ant, o  man
bones. 

graons han d

t vernís trans

rçats en el se

pecials. 

xos de subj

metre el pun

uesta. 

del disc de l

o dificulti la v

ba per sota 
adures. 

 circular.  

bin convenie

n esmussats
viar el disc, s

ovembre, pe
re maquinàri

ant grua, s’h

4. 

os braços. 

citat d’eleva
r-se d’aques

Estudi de Segu

                      

coure ; encar
à suficient p

à d’emprar m
mar. 

ure o en un 

es realitzarà 

ipulant ence

d’anar  enga

sparent. 

eu centre. 

jecció a la s

nt de desemb

la serra. 

visibilitat per

de la taula

ntment entre

s en aquests
s’ha de rebu

el qual  es di
a. 

haurà de vet

ació i si es 
sta. 

EXP 1216
retat i Salut

       

59/88

ra que ho 
perquè es 

mascareta 

local ben 

el treball 

enedors o 

lzats. 

seva part 

barcada. 

r realitzar 

a del tall, 

escades. 

s moment 
utjar-lo, el 

ctaminen 

llar per à 

detectés 



         
 

 
www.m
 
 

Els g

En el
seus 

El ga

La cà

Alhor
conte

 

 

 

 

SOLD

Els so
cuir, 
de cu

La pa
l’elèc

No e
despr

No es

No es

S’ha 

Aban
seu tr

S’ha 
pis fo
mínim

No s’
un po

S’ha 

No es

S’hau
treba

Posa

S’ha 

Aban
porta

Posa

S’ ha

 

 
                      

masalaconsultor

anxos de l’es

l cas de  les
corresponen

nxo de la gru

àrrega sospe

ra s’ha de t
emplat a la n

RD 2291/1
la seva Ma

Ordre del 2
AEM2 de
desmuntab

RD 2370/1
MIE-AEM 4
autopropuls

DADURA EL

oldadors hau
granota de t

uir, als casos

antalla de so
ctrode. 

es pot  pica
reses poden

s pot mirar d

s poden toca

de soldar en

ns de comen
reball. 

d’emprar la 
ormat per ta
m 60x60 

’ha de  deixa
ortapinces. 

d’instal·lar e

s pot utilitzar

urà de comp
alls. 

at que hi hagi

de  comprov

ns de come
aelectrodes i 

at que hi hagi

 de col·locar

                     

rs.com 

slinga haura

s eslinges m
nts dispositiu

ua haurà de 

esa s’haurà d

enir present
ostra legisla

985 del 8 de
anutenció. 

28 de juny de
l Reglamen

bles per a l’ob

996, del 18 d
4 del Reglam
sades empra

LÈCTRICA  

uran d’empra
treball, mani
s que sigui ne

oldadura hau

r el cordó d
 produir greu

irectament a

ar les peces 

n un lloc ben 

nçar la solda

guindola de 
ulons llisos 

ar la pinça d

el cablejat de

r el grup sens

provar que e

i pauses per

var que les c

nçar els tre
els borns de

i inclemència

r al lloc de la

                     

n de disposa

etàl·liques, s
us. 

disposar de 

de guiar amb

t respecte a
ció vigent : 

e novembre,

e 1988 per la
nt d’Aparell
bra. 

de novembre
ment d’Apare
ades. 

ar a cada mo
guets de cu
ecessari tam

urà de dispos

de la soldad
us lesions als

a l’arc voltaic

acabades de

ventilat, evit

dura s’ha de

soldador ad
de 2,5 cm d

amunt del so

l grup de ma

se que porti 

l grup estigu

llongades  s’

onnexions de

eballs caldrà
e connexió. 

a del temps s

soldadura u

                     

ar de la seva

s’haurà de c

la seva corr

b sirgues per 

als aparells e

 per el qual 

a qual s’apro
s d’Elevaci

e, per el qua
ells d’Elevac

oment casc d
ir, davantal d

mbé hauran d

sar del vidre 

dura sense 
s ulls. 

c sense la co

e soldar dona

tant així, into

e comprovar

aptada, amb
de gruix que

obre ni sobre

anera que s’e

instal·lat el p

ui connectat 

’haurà de de

e les màneg

à comprovar

s’han de sus

un extintor co

                      

a correspone

considerar la 

responent ba

evitar movim

elevadors, q

s’aprova el 

ova l’Instrucc
ió i Manut

l s’aprova l’I
ció i Manuten

de seguretat
de cuir, pola

d’emprar el c

inactínic ad

protecció oc

rresponent p

at que poden

oxicacions i a

r que no hi h

b barana de 
e formin una

e el perfil a s

evitin ensope

protector de 

correctamen

esconnectar e

ues siguin to

r que es tro

spendre els tr

ontraincendis

E

                     

nt balda de s

correcta situ

alda de segur

ments perillos

que compleix

Reglament d

ció Tècnica c
tenció en 

nstrucció tèc
nció en refer

t, pantalla de
aines de cuir
inturó de seg

equat a la in

cular, els re

protecció ocu

n estar a tem

asfixies. 

hagi cap pers

seguretat a t
a plataforma 

soldar, s’hau

egades i caig

clemes. 

nt a terra aba

el grup de so

otalment esta

obin ben ins

reballs de so

s. 

Estudi de Segu

                      

seguretat. 

uació i dime

retat. 

sos. 

xin tot el qu

d’Aparells d’e

complement
referència 

cnica comple
rència a grue

e soldador, g
r i botes de s
guretat antic

ntensitat de t

esquills de c

ular. 

mperatura ele

rsona a la ve

tot el seu pe
de treball d

urà de diposi

gudes. 

ans de com

oldadura. 

ancs a la inte

stal·lades le

oldadura. 

EXP 1216
retat i Salut

       

60/88

ensió dels 

ue queda 

elevació i 

ària MIE-
a grues 

ementària 
es mòbils 

guants de 
seguretat 
aiguda. 

treball de 

cascareta 

evada. 

ertical del 

erímetre, i 
de com a 

itar sobre 

ençar els 

empèrie. 

es pinces 



         
 

 
www.m
 
 

 

 

ESMO

S’ha 

S’ha 
llocs 

Utilitz

No es

S’hau
màqu

No s’
exces
veloc

Posa
peça

S’ha 
disc o
prope

En de
treba
es po

No s
espat
extre

En fu

En ca
corre

Per a
més d

S’hi t
treba
molts
trajec

Si s’e
per a
i impo

En llo
de la 

L’ope
amer
eficaç
reque

 

CARR

Aban

 
                      

masalaconsultor

OLADORES

d’informar a

de comprov
secs lliures d

zar sempre la

s pot  sobrep

urà  d’utilitza
uina. 

’haurà de so
ssiva. Els re
citat i de rend

at que es tre
, de manera 

de parar la m
o moviments
ers al lloc de

esenvolupar 
all, ja que, en
oden arribar a

’ha d’utilitza
tlles, ja que
mitats super

unció del  treb

asos d’utilitz
esponent per 

a treballs de
de fixar conv

troben tamb
alls d’aquest 
s d’aquests 
ctòria. 

executen treb
a la captació 
ortants desp

ocs de trebal
projecció de

erari que rea
ricà), granota
ç d’aspiració
ereix . 

RETÓ ELEV

ns d’iniciar la 

                     

rs.com 

S ANGULAR

l treballador 

var que el di
de cops i ate

a coberta pro

passar la velo

ar un diàmet

tmetre el dis
esultats pod
diment, rebui

eballi sobre p
que no sofre

màquina tota
s incontrolat
 treball. 

treballs am
n cas que es
a multiplicar

r la màquina
e, en cas qu
riors. 

ball a realitza

zació de plat
a la mà. 

 precisió, ut
venientment 

bé guies aco
tipus, obten
casos serà 

balls repetitiu
de la pols. A
laçaments o

l contigus, e
e partícules i 

alitzi aquest t
a de treball, 
ó de la pols,

VADOR 

jornada el c

                     

RS 

dels riscos q

isc a utilitza
enent a les in

otectora de la

ocitat de rota

tre de mola 

sc a sobreesf
en ser nefa
g de la peça

peces de pe
eixi movimen

alment abans
ts de la mat

b risc de cai
s perdés l’eq
. 

a en posture
ue es perdé

ar, s’haurà d

ts de lijar, s’

ilitzar suport
la peça, grad

oblables a la
int resultats 
necessari a

us i en sec, e
Aquesta solu

el medi de t

s convenient
com a aïllan

treball haurà
botes de se
 ulleres anti

onductor ha 

                     

que té aques

r estigui en 
ndicacions de

a màquina.

ació prevista

compatible 

forços, latera
astos: trenca
a o reacció de

etita mida o 
nts imprevisto

s de posar-la
teixa. La situ

iguda des d’
uilibri per rea

es que oblig
és el control

’utilitzar una

’haurà d’inst

ts de taula a
duar la profu

a màquina q
precisos i ev
ajudar-se am

esdevé conv
ució no podrà
treball és com

t disposar de
nts de les tas

à d’emprar ca
guretat de c
iimpactes i p

de realitzar 

                      

sta màquina 

perfectes co
el fabricant.

a i indicada a

amb la potè

als o de tors
ament del d
e la màquina

en equilibri 
os durant l’o

a, en prevenc
uació ideal é

’alçada,  cal 
acció incontr

uin a mante
, les lesions

empunyadu

al·lar en la e

adequats pe
unditat o incli

que permete
vitant perillo
mb un regle

enient utilitza
à ser factible
mplex. 

e pantalles a
sques en rela

asc de segu
cuir, mascare
protector aud

una inspecc

E

                     

i la forma de

ondicions, em

la mola. 

ència i les c

ió, o per apli
isc, sobresc
a, pèrdua d’e

inestable, s’
peració. 

ció dels poss
és disposar 

assegurar s
rolada de la 

enir-la per so
s poden afe

ura adaptable

empunyadur

r a la màqui
nació del tal

en, de mane
sos esforços

e que ens d

ar un protect
 si els trebal

absorbents co
ació al soroll

retat, guants
eta antipols s
ditiu si el niv

ió del carretó

Estudi de Segu

                      

e prevenir-los

mmagatzem

característiqu

icació de un
calfament, pè
equilibri, etc. 

’haurà d’ass

sibles despe
de suports e

sempre la po
màquina, el

obre del nive
ectar a la ca

es laterals o 

ra lateral la 

ina, que per
l. 

era portàtil, 
s laterals de
defineixi net

tor amb una 
lls impliquen

om a protecc
. 

s de cuir i lo
si n’hi ha, un
vell del soro

ó. 

EXP 1216
retat i Salut

       

61/88

s. 

ant-lo en 

ues de la 

a pressió 
èrdua de 

egurar la 

rfectes al 
especials 

ostura de 
s efectes 

ell de les 
ara, pit o 

de pont. 

protecció 

rmeten, a 

executar 
l disc; en 
ament la 

connexió 
 continus 

ció abans 

ona (tipus 
n sistema 
oll així ho 



         
 

 
www.m
 
 

Posa
deixa

Aban
paleti

Al pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En c
asseg

Quan
mort,
un pe

Esde

La pa
inclem

 

TORO

Aban

 

 

 

 

 

Al pro

 

 
                      

masalaconsultor

at que es de
ar el carretó f

ns del trans
itzada, fleixa

océs de cond

No  s’ha de

S’ha de m
recórrer. 

S’ha de dis

S’ha de ce

S’ha de tra

No  s’han d

No  es pot 

S’ha de c
prudencial 

S’han d’evi

S’ha d’asse
carretó am

Quan es ci

Sempre s’h
terra. 

En  movim
intermitent.

as de trans
gurances reg

n el conducto
 el motor  es

endent, es ca

evé  obligatòr

art superior 
mències del 

O,  “TRANS

ns d’aixecar u

Comprovar
càrrega de

Assegurar-
que aquest

Assegurar-

Comprovar

Introduir les
tot assegur

océs de la co

Conduir e
comandam

                     

rs.com 

etectés quals
fora de serve

sport de la 
ada i ubicada

ducció del ca

e permetre q

mirar en la d

sminuir la vel

rciorar amb  

ansportar úni

de transporta

circular per s

ircular pels 
amb  altres v

itar parades 

egurar de no
b la càrrega 

rculi en buit,

ha de traslla

ment,  s’ha d’
. 

sport fora de
glamentàries

or abandoni 
stigui parat, 
alçaran les ro

ria la instal·la

del carretó
temps.  

PALET“ MA

una càrrega 

r que el pes
l toro. 

-se de què e
ta  estigui en

-se de què le

r que la long

s forquilles p
rant-se de qu

onducció i cir

l toro tirant
ment en posic

                     

sevol deficiè
ei. 

càrrega s’h
a correctame

arretó s’haura

ue pugi cap 

irecció d’ava

locitat a  enc

l’encarregat

cament càrre

ar càrregues 

sobre dels 20

camins diss
vehicles que

i arrencades

o topar amb
que es trans

 s’ha de situ

adar la càrre

’emprar el llu

e l’obra, el c
s. 

el seu carre
els frens po
odes; tanmat

ació al carret

ha de disp

ANUAL : CA

s’hauran de 

s de la càrre

el palet o pla
n bon estat. 

es càrregues

itud del palet

per la part mé
ue les dues f

rculació del t

t de l’empu
ció neutra. 

                     

ència s’haurà

ha de revis
ent. 

ran de  consi

persona al c

ançament  i

creuaments i

t de l’obra de

egues prepa

que superin

0 Km/h en e

senyats amb
e el precedeix

s  brusques i

b sostres, co
sporta. 

ar la forquilla

ega horitzont

um llampega

carretó ha d

etó s’ha d’as
osats i la clau
teix la forqui

tó d’un pòrtic

posar d’un s

RRETÓ MA

realitzar les 

ega que s’ha

ataforma és l

s estiguin per

t o plataform

és estreta de
forquilles est

toro s’haurà 

unyadura, h

                      

à de comun

sar que la 

derar els seg

carretó. 

i mantenir la

 llocs amb po

els camins ap

arades correc

 la capacitat

spais exterio

b aquesta f
xin tot evitan

 viratges ràp

nductes, etc

a baixada. 

talment amb

ant i en cas 

d’estar conv

ssegurar que
u de contact
lla s’ha de d

c antiimpacte

sostre prote

NUAL 

següents co

a d’aixecar 

l’adient per a

rfectament fle

ma és major q

el palet fins  
tan convenie

de considera

havent situa

E

                     

nicar al serv

càrrega est

güents punts

a vista en e

oca visibilitat

ptes pel tràns

ctament (càrr

 nominal. 

ors i 10 Km/h

inalitat, man
nt avançame

pids. 

c. A causa d

b la forquilla 

de marxa en

enientment 

e les palanq
e treta. Si el
eixar en la p

es i antibolca

ctor contraim

omprovacions

és l’adient p

a la càrrega 

eixades i equ

que la longitu

al fons per s
ntment tanca

ar els següen

t  el gove

Estudi de Segu

                      

vei de mante

tigui conven

s : 

el camí  que

t. 

sit del carret

regues palet

h en  interiors

ntenint una 
nts. 

de les dimen

 situada a 1

nrere el seny

matriculat i 

ques estiguin
l carretó es 

posició més b

ades. 

mpactes i c

s : 

per a la cap

que ha de s

uilibrades. 

ud de les forq

sota de les cà
ades sota el 

nts punts : 

ernall la pal

EXP 1216
retat i Salut

       

62/88

eniment i 

nientment 

e s’ha de 

ó. 

titzades). 

s. 

distància 

sions del 

15 cm de 

yal sonor 

amb les 

n en punt 
troba  en  

baixa. 

ontra les 

pacitat de 

suportar i 

quilles. 

àrregues, 
palet. 

lanca de 



         
 

 
www.m
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quan
munt

 

 

No s
dificu

En fin
d’esta

Aban
no hi 

Tamb
palet 

Si l’o
serve

 

BAST

No es

Per a

La se

En c
perim

L’amp

El co

 

PERF

El pe
per ta

S’ha 
en ca

Aban
posat
repar

S’han

No s’

 
                      

masalaconsultor

Mirar en la 

Si s’ha de 
camí que p

Supervisar
controlant l

No utilitzar 

No manipu

S’han de re

Posat que 
l’operari al 

n s’hagi de 
acàrregues s

S’ha de co
pes del pal

S’ha de ma

’haurà de p
ulti la circulac

nalitzar la jor
acionament 

ns d’efectuar 
hagi res que

bé s’ha de  
a les operac

operari en la
ei de manten

TIDES DE C

s podran em

a alçades sup

eparació entr

as que alça
metral. 

plada mínim

njunt haurà d

FORADORA

ersonal dedic
al d’evitar els

de comprova
as de deficièn

ns de la seva
t que s’obs
rada. 

n d’evitar els

ha d’intentar

                     

rs.com 

direcció de 

retrocedir in
pugui provoc

r la càrrega,
la  seva esta

el toro en su

lar el toro am

espectar els 

s’hagi de ba
darrera de la

realitzar tre
s’hauran de 

omprovar qu
et i  del toro

aniobrar el pa

parar el toro,
ció. 

rnada labora
i amb  el fre 

la maniobra
e pugui fer m

comprovar q
cions de des

a manipulaci
iment i deixa

CAVALLETS

prar en alça

periors a 3 m

re punts de r

ada de caigu

a de la plata

de ser estab

A PORTÀTIL

cat a l’ús de 
s accidents p

ar que a l’ap
ncia no s’ha 

a utilització, s
servés algun

 rescalfamen

r realitzar for

                     

la marxa i co

evitablemen
ar qualsevol 

 sobretot al
abilitat. 

uperfícies hu

mb les mans 

itineraris pre

aixar un petit 
a càrrega, la

eballs de cà
prendre les s

e la capacita
. 

alet de mane

, s’hauran d

al o la utilitza
posat. 

 de descens
malbé o dese

que no hi ha
cens de la m

ó del toro o
ar-lo fora de 

des superior

metres aniran

recolzament 

uda sigui su

aforma de tre

le i resistent

L 

la perforado
per inexperiè

parell no li ma
d’utilitzar fin

s’ha de com
na mena de

nts del motor

rats inclinats,

                     

onservar sem

nt, s’ha de co
 incident. 

s girs i part

umides, llisca

 o el calçat h

eestablerts. 

pendent, no
a pendent mà

àrrega i des
següents pre

at de la plat

era que l’ope

de  prendre 

ació del toro,

s de la càrreg
estabilitzar la 

agi  ningú a 
mateixa. 

observés qu
servei. 

rs als 6 metre

n travats amb

no haurà de

uperior als 2

eball esdevé 

. 

ora portàtil, s
ència. 

anqui cap de
s que estigu

mprovar el bo
e deficiència

r i les broque

, pot trencar 

                      

mpre una bon

omprovar qu

ticularment s

ants o desigu

humits o amb

omés es farà
àxima recom

scàrrega so
ecaucions :

taforma o m

erari mai trep

les precauc

, s’haurà de 

ga s’ha de po
càrrega en s

les proximita

alsevol anom

es. 

b un tornapu

 ser superior

2 metres s’h

de 60 cm. 

erà coneixed

e les peces d
i completam

on estat del c
a, s’ha de t

es. 

la broca i pr

E

                     

na visibilitat d

e no  hi hag

si  aquesta 

uals. 

b greix. 

à si es dispos
anada serà d

obre una pla

untacàrregue

pitgi la platafo

cions  neces

deixar el ma

osar atenció 
ser aquesta 

ats que pugu

malia ho ha

nta. 

r en cap cas 

haurà de dis

dor del mane

de la seva ca
ent restituïda

cable i de la 
tornar la m

oduir lesions

Estudi de Segu

                      

del recorregu

gi cap obstac

és molt vol

sa de frens s
del 5%. 

ataforma o 

es pugui  su

orma. 

ssàries perqu

ateix a un llo

 al voltant pe
dipositada a

ui quedar at

aurà de com

als 3,5 metr

sposar de la

eig correcte 

arcassa de p
a. 

a clavilla de c
àquina perq

s. 

EXP 1216
retat i Salut

       

63/88

ut. 

cle al seu 

uminosa, 

situant-se 

sobre el 

uportar el 

uè no es 

oc previst 

er tal que 
al terra. 

trapat pel 

municar al 

res. 

a barana 

de l’eina, 

protecció; 

connexió, 
què sigui 



         
 

 
www.m
 
 

No in
serios

No in
despr

La co
màne

És pr
està c

 

COLI

Comp
prote

Comp
al des

Triï s
els in
innec

No in
trenc

No in
repar

No co
i prod

Eviti r

Subs

Eviti d

No de

Desc

Mulli 

Utilitz

El pe
prote

 

MÀQ

Es tr
condu

Els o
riscos

S’ubi

Les m

 

 

 
                      

masalaconsultor

ntenti engran
ses lesions. 

ntenti realitza
rés apliqui la

onnexió i el 
ega contra la

rohibit expre
connectada 

ISSA ELÈCT

provi que a 
ecció. En cas

provi l’estat d
scoberts fils 

empre el dis
ntercanviï, en
cessaris. 

ntenti “regat
ar-se i produ

ntenti repara
ració. 

olpegi amb e
duir-li lesions

rescalfar els 

stitueixi imme

dipositar la r

esmunti mai 

connecti la re

la zona a tal

zi sempre la 

ersonal que 
ectors auditiu

QUINA PORT

racta d’una 
uccions metà

peraris de m
s d’accident 

carà al lloc d

màquines de

Les transm
l’accés dire

Els punts d
encarregat

                     

rs.com 

ndir el forat

ar un forat d
a broca i emb

subministram
a humitat a p

essament de
a la xarxa el

TRICA 

l’aparell no 
s de deficiènc

del cable i de
de coure o s

sc adequat p
n el millor de

ar” a zones
uir-li lesions. 

ar les regata

el disc alhora
s. 

discos, podr

ediatament e

regatadora, e

la protecció 

egatadora de

llar prèviame

màscara am

manipuli la 
s, màscara a

TÀTIL DE FO

màquina q
àl·liques d’ai

manejar les m
i de la seva 

destinat per f

 forjar, per in

missions per 
ecte als òrga

de greixatge 
t de mantenir

                     

oscil·lant a

d’una sola m
broqui-la. 

ment elèctric
artir del quad

 dipositar a
èctrica. 

li manca alg
cia, no utilitzi

e la clavilla d
si té empalm

el material a
els casos, el

s poc access

adores ni le

a que talla, a

ria ser l’orige

els discos gas

encara en mo

normalitzada

e la xarxa elè

ent, reduirà la

mb filtre mecà

regatadora 
antipols, gua

ORJAR 

que serveix 
gua, gas i fo

màquines de 
prevenció. 

fer-ho, evitan

nstal·lar a l’o

politges est
ns mòbils. 

estaran situa
r la màquina

                     

al voltant de

maniobra: prim

c a les perfo
dre de planta

al sòl o deixa

guna de les
i l’aparell fins

de connexió;
aments rudim

a regatar. Co
ls espatllarà 

sibles ni en

es desmunti

ixò no accele

en d’accident

stats o esque

oviment, dire

a de disc ni t

èctrica abans

a formació d

ànic antipols,

haurà d’emp
ants de lona 

per tallar, 
ontaneria en 

forjar han d

nt riscos a la 

bra, complira

taran proteg

ats a llocs qu
. 

                      

e la broca, p

mer marqui 

radores port
a, dotat de le

ar abandona

s peces cons
s que estigui

 rebutgi l’apa
mentaris cob

onsideri que h
sense obten

n posició inc

. Lliuri-les a

erarà la velo

ts. 

erdats. 

ectament a te

talli sense el

s d’iniciar les 

e pols.  

, evitarà lesio

prar casc de
i cuir (tipus a

desbarbar 
general. 

e ser experts

resta de per

an els següe

gides mitjanç

ue no impliqu

E

                     

pot trencar-s

el punt a for

tàtils es real
es correspon

ada la perfor

stituents de 
 contrarestad

arell si prese
berts amb cin

hi ha un disc
nir bons resu

clinada de c

a un especi

citat de tall. 

erra, és una 

la. 

manipulacio

ons pulmona

e seguretat, 
americà) i gra

i gravar ro

s en el seu ú

rsonal de l’ob

ents requisits

çant una car

uin riscos add

Estudi de Segu

                      

se la broca 

radar amb u

itzarà mitjan
ents protecc

radora portàt

la seva carc
da la manca

enta repèls q
nta aïllant. 

c per a cada 
ultats i corre

costat; el dis

alista per a

El disc pot tr

posició inseg

ons de canvi 

ars. 

ulleres antii
anota de treb

osques als 

ús, i coneixe

bra. 

s: 

rcassa que i

dicionals per

EXP 1216
retat i Salut

       

64/88

i produir 

un punxó, 

nçant una 
cions.  

til mentre 

cassa de 
ança. 

ue deixin 

feina; no 
erà riscos 

sc podria 

a la seva 

rencar-se 

gura. 

de disc. 

mpactes, 
ball. 

tubs per 

dors dels 

impedeixi 

r l’operari 



         
 

 
www.m
 
 

 

 

 

 

 

 

INST

S’ha 
preve

Aque
l’evol
canvi

Les In

 

 

Als d

 

 

 

 

 

Els m
mòdu
l’altre

Les I
a pro

En ob
una z
dispo
d’Hig
instal

Indep
han d
temp

Resp

 
                      

masalaconsultor

Els comand
riscos addi

Estaran do
l’operari so

Els tubs en

Les màqui
dotada de 
de distribuc
l’obra. 

En aqueste
prohibit d’u

TAL·LACION

de  preveur
eient la presa

estes instal·la
ució d’aques
i de roba, hig

nstal·lacions

Mòduls pre

Construïde

os casos, s’h

Vestuaris a
equipats am

Lavabos q
cada 10 tre

Dutxes, igu
dutxa per c

Inodors qu
serà de : u
dimensions

Menjador q
calefacció 

mòduls prefa
uls de vestua
e. 

nstal·lacions
op de l’accés

bres entre m
zona per a l
osa d’espai e
iene i Benes
l·lacions es t

pendentment
de complir a
orada. 

pecte al perso

                     

rs.com 

daments de 
cionals. Aqu

otades de re
obre ella. 

n rotació que

nes de forja
conductor d
ció en comb

es màquines
utilitzar al per

NS D’HIGIEN

re a l’obra u
a provisional

acions es co
sts en el tem
giene person

s d’Higiene i 

efabricats 

es a l’obra. 

han de tenir 

amb una sup
mb seients i 

ue poden es
eballadors. 

ual  que els l
cada 10 treba

e no s’han d
un inodor pe
s mínimes de

que haurà d
i il·luminació

abricats s’ac
ari, acoblant-

s d’Higiene i 
, perquè el tr

mitjaneres, a 
la ubicació d
en l’interior d
star seguint 
trobin, també

t d’aquestes
a cada mome

onal d’oficina

                     

control estar
est dispositiu

etorn autom

daran proteg

ar seran alim
e presa de t

binació amb e

s s’instal·larà
rsonal no aut

NE I  BENES

na zona per
 d’aigua i ele

onstruiran en
mps, i tenint e
nal i necessita

Benestar pod

en compte e

perfície de 2
casellers ind

star situats 

avabos, es p
alladors. 

de comunica
er  cada 25 
els mateixos 

e disposar d
ó. 

costumen a 
-se els mòdu

Benestar co
reballador es

zona urbana
de les instal·
e l’edifici que
els paràmet

é, a prop de l

 instal·lacion
ent la idoneï

a s’ha de con

                     

ran al costat 
u ha d’estar 

màtic de la c

gits mitjança

mentades elè
terra. La pre
els quadres 

à un senyal
toritzat”. 

TAR 

r a la ubicac
ectricitat i l’ev

n funció del n
en compte q
ats fisiològiq

den ser : 

els següents 

2 m2 per treb
dividuals. 

als vestuaris

poden ubicar

ar directamen
treballadors
 seran de 1 x

d’un escalfa

agrupar en:
uls de maner

nstruïdes a l
s pugui canv

a, atesa l’es
·lacions i un
e s’està cons
tres anterior
les vies d’ac

ns, també s’
ïtat en relac

nsiderar, tam

                      

del lloc de l’
protegit cont

clau d’estrèn

nt carcassa 

èctricament m
sa de terra e
disjuntors d

de perill i u

ció de les In
vacuació d’a

nombre de tr
que s’han de
ques. 

paràmetres 

ballador, alça

s, essent la 

r als vestuar

nt amb els v
i un inodor 

x 1,20 m. I d

plats, pica, g

 mòduls san
a que pugui 

l’obra, si el s
iar abans d’i

cassetat d’e
na vegada, d
struint, s’hau
rment asseny
cés. 

’han de cons
ió a la il·lum

mbé, la instal

E

                     

operari, amb
tra l’accionam

nyer quan s

anticops o en

mitjançant u
es realitzarà 
iferencials d

un cartell am

stal·lacions d
igües fecals.

reballadors d
 cobrir les se

: 

ada mínima 

dotació mín

ris amb una d

estuaris i la 
per cada 15

e 2,30 m. D’

galleda de  

nitaris (dutxa
haver accés

solar ho perm
ncorporar-se

spai s’ha de
degut a la di
uran de cons
yalats. S’aco

struir les ofic
minació, la cli

·lació de lava

Estudi de Segu

                      

b accés direc
ment involun

s’acabi la pr

nganxades. 

un cable ant
 mitjançant e

del quadre ge

mb el següe

d’Higiene i B
. 

de l’obra, co
egüents nec

de 2,30 m. 

nima d’un la

dotació míni

seva dotació
5 treballado
alçada. 

la brossa, v

a, lavabo i 
s directe d’un

met s’han de 
e al treball. 

e preveure e
inàmica de l

struir les Insta
onsella que 

cines de la 
imatització s

abos i inodo

EXP 1216
retat i Salut

       

65/88

cte sense 
ntari. 

ressió de 

ihumitat i 
el quadre 
eneral de 

ent rètol “ 

Benestar, 

nsiderant  
cessitats : 

I estaran 

vabo per 

ma d’una 

ó mínima 
res.  Les 

ventilació, 

inodor), i 
n mòdul a 

construir 

n principi 
l’obra, es 
al·lacions 
aquestes 

obra que 
segons la 

rs. 



         
 

 
www.m
 
 

S’ha 
col·le

S’ha 
perm

S’han
l’obra
munic
s’ha d
deste

 
 
 
 

 
                      

masalaconsultor

de  preveure
ectiva. 

de preveure
et.  

n  de preveu
a, i en el pos
cipal. Es se
de limitar la 
ellants duran

                     

rs.com 

e un magatz

e una zona d

ure zones d’
at que estigu
nyalitzarà la
zona amb ta
t la nit. 

                     

zem d’eines, 

’aparcament

estacioname
uin estaciona

prohibició d
anques per v

                     

estris, petita

t per als cotx

ent de vehic
ats limitant la
d’estacionam
vianants, con

                      

a maquinària

xes del perso

les que sub
a circulació v
ment de vehi
nvenientment

E

                     

a i equips de 

onal d’oficina

ministren ma
viària, s’haurà
cles aliens a
t senyalitzad

Estudi de Segu

                      

e protecció pe

a i d’obra, si 

aterial i maq
à de demana
a l’obra, i si 

des mitjançan

EXP 1216
retat i Salut

       

66/88

ersonal  i 

l’obra ho 

quinària a 
ar permís 
calgués, 

nt balises 



         
 

 
www.m
 
 

BAST

Detal

1.Sup

L = 1

L = 1

OBSE
(mord

 

 
                      

masalaconsultor

TIDES METÀ

lls 

plement teles

 / 5 H quan H

 / 4 H quan H

ERVACIONS
dasses o pas

                     

rs.com 

ÀL·LIQUES 

scòpic opcio

H sigui meno

H sigui super

S: En els ca
ssadors de fi

                     

SOBRE RO

nal 

or de 7,5 mts

rior de 7,5 m

astellets de 
ixació). 

 

                     

ODES 

s.  

mts. 

bastides m

                      

DETA

mòbils les ro

E

                     

ALLS COM

odes disposa

Estudi de Segu

                      

MPLEMEN

aran d´encla

EXP 1216
retat i Salut

       

67/88

NTARIS 

 

avaments 



         
 

 
www.m
 
 

ESCA

Detal

A. Es

1.  Pu

2.  Es

3.  Tr

4.  Ba

5.  Fi

 

6.  M

B. Me

C. Su

 

 
                      

masalaconsultor

ALES DE MA

lls 

scales de mà

unt de recolz

sglaons enga

ravesser d’un

ase 

ns a 5 m. mà

Fins a 7 m

ínim 1 m. 

ecanismes a

ubjecció a la 

                     

rs.com 

A 

à 

zament 

alavernats 

na sola peça

àxim per esc

m. per escale

antilliscants 

part superio

                     

a 

cales simples

es reforçade

or 

 

                     

s 

s 

                      

E

                     

 

Estudi de Segu

                      

EXP 1216
retat i Salut

       

68/88



         
 

 
www.m
 
 

BAIX



A. Pe

1. Fa

2. Pu

E. Ru

B. Pe

E. Ru



A. Se

B. De

1. Pu

2. Va

 

 
                      

masalaconsultor

XANTS D’EN

 ESQUEM

erspectiva 

lca 

untal 

una 

erfil 

una 

 ESQUEM

ecció 

etall 

untals 

ariable 

                     

rs.com 

NDERROCS 

MA 1 

MA 2 

                     

 

                     

 

 

                      

E

                     

Estudi de Segu

                      

EXP 1216
retat i Salut

       

69/88



         
 

 
www.m
 
 

SENY







 

 
                      

masalaconsultor

YALITZACIÓ

 ADVERT

 PROHIBI

 OBLIGAC

                     

rs.com 

Ó 

TIMENT 

ICIÓ 

CIÓ 

                     

 

                                           

E

                     

Estudi de Segu

                      

 

EXP 1216
retat i Salut

       

70/88

 

 



         
 

 
www.m
 
 

 5.

Presc
conse

 5.1.





 5.2.































 
                      

masalaconsultor

Normativ

cripcions qu
ervació de le

Àmbit eu

 Directiva 
seguridad
móviles. 

 Reglame
diciembre
por el qu

el Reglam

Àmbit est

 Ley 42/2
diciembre
suministr

 Orden de
seguridad

 Decreto d
los meno

 Real Dec
seguridad

 Real Dec
minero. 

 Orden d
Complem
en Centra

 Real Dec
Normas B

 Orden de
terminaci

 Ley 25/19

 Real Dec
aplicación
recipiente

 Ley 21/19

 Real Dec
la comer
individua

 Real Dec
instalacio

 Ley 14/19

 Real Dec
Nuevas y

                     

rs.com 

va aplicab

ue s’hauran 
es màquines,

ropeu 

92/57/CEE 
d y de salud

nto (CE) nº
e de 2008, s
e se modific

mento (CE) n

tatal 

2010, de 30 
e, de medid
ro, el consum

e 20 de ene
d social en lo

de 26 de julio
ores. 

creto 3275/19
d en centrale

creto 3255/1

e 6 de juli
mentarias del
ales Eléctrica

creto 863/19
Básicas de S

e 31 de ago
ón de obras 

988, de 29 d

creto 1495/1
n de la Direc
es a presión 

992, de 16 d

creto 1407/19
rcialización 
l. 

creto 1942/1
ones de prote

994, de 1 de

creto 363/199
y Clasificació

                     

ble 

de complir 
, útils, eines,

del Consejo
d que debe

º 1272/2008
obre clasific

can y deroga

nº 1907/2006

de diciemb
das sanitaria

mo y la public

ero de 1956
os trabajos re

o de 1957, p

982, de 12 d
es eléctricas 

1983, de 21

o de 1984,
l Reglamento
as, Subestac

85, de 2 de 
Seguridad Mi

osto de 1987
fijas en vías

e julio, de Ca

991, de 11 
ctiva del Con
simples. 

e julio, de In

992, de 20 d
y libre circu

993, de 5 d
ección contra

junio, por la

95, de 10 de 
ón, Envasado

                     

en relació 
, sistemes i e

o, de 24 de j
n aplicarse 

8 del Parlam
cación, etique
an las Directi

6. 

bre, por la q
as frente al
cidad de los 

6, por la qu
ealizados en

por el que se 

de noviembr
y centros de

 de diciemb

 por la qu
o sobre Con
ciones y Cen

 abril, por e
inera. 

7, sobre señ
s fuera de po

arreteras. 

de octubre
nsejo de las

dustria. 

de noviembre
ulación intra

de noviembr
a incendios.

a que se regu

 marzo, por 
o y Etiquetad

                      

amb les ca
equips preve

unio, relativa
en las obra

mento Euro
etado y enva
ivas 67/548/

que se mod
 tabaquismo
productos de

ue se aprue
n cajones con

regulan los 

re, sobre con
e transformac

bre, por el 

e se aprue
ndiciones Té
ntros de Tran

l que se apr

ñalización, b
oblado. 

, por el que
s Comunidad

e, por el que
acomunitaria

e, por el qu

ulan las Emp

el que se reg
do de Sustan

E

                     

aracterístique
ntius: 

a a las dispo
as de constr

opeo y del 
asado de sus
CEE y 1999

difica la Ley
o y regulad
el tabaco. 

ba el Regla
n aire compri

trabajos proh

ndiciones téc
ción. 

que se apru

ban las Ins
cnicas y Ga

nsformación. 

rueba el Reg

balizamiento,

e se dictan 
des Europea

e se regulan 
 de los eq

e se aprueb

presas de Tra

gula la Notific
ncias Peligros

Estudi de Segu

                      

es, la utilitz

osiciones mí
rucción temp

Consejo, d
stancias y m

9/45/CE y se

y 28/2005, d
dora de la v

amento de h
rimido. 

hibidos a la 

cnicas y gara

ueba el Est

strucciones 
rantías de S

glamento Ge

, defensa, lim

las disposic
as 87/404/CE

las condicio
quipos de p

ba el Reglam

abajo Tempo

cación de Su
sas.  

EXP 1216
retat i Salut

       

71/88

zació i la 

nimas de 
porales o 

e 16 de 
mezclas, y 

 modifica 

de 26 de 
venta, el 

higiene y 

mujer y a 

antías de 

atuto del 

Técnicas 
Seguridad 

eneral de 

mpieza y 

ciones de 
EE, sobre 

ones para 
rotección 

mento de 

oral. 

ustancias 



         
 

 
www.m
 
 









































 
                      

masalaconsultor

 Real Dec
de la Ley

 Ley 31/19

 Real Dec
Reglame

 Real Dec
Servicios

 Real Dec
externos 
controlad

 Real Dec
señalizac

 Real Dec
de seguri

 Real Dec
relativas 
dorsolum

 Real Dec
riesgos re

 Real Dec
riesgos re

 Real Dec
relativas 

 Real Dec
mínimas 
trabajo. 

 Real Dec
aplicación
ascensor

 Real Dec
mínimas 
actividade

 Orden de
ejercicio d

 Real Dec
mínimas 

 Real Dec
explosivo

 Real Dec
salud en 

 Real Dec
de la Dire
presión y
de aparat

 Real Dec
riesgos in

                     

rs.com 

creto Legislat
y del Estatuto

995, de 8 de

creto 150/19
nto General 

creto 39/199
s de Prevenc

creto 413/199
con riesgo 

da. 

creto 485/19
ción de segu

creto 486/199
idad y salud 

creto 487/199
a la mani

mbares, para 

creto 664/199
elacionados 

creto 665/199
elacionados 

creto 773/19
a la utilizació

creto 1215/1
de segurida

creto 1314/1
n de la Dir
res. 

creto 1389/1
destinadas 

es mineras. 

e 14 de octub
de actividade

creto 1627/1
de seguridad

creto 230/19
os. 

creto 216/19
el trabajo de

creto 769/199
ectiva del Pa
y se modifica
tos a presión

creto 1254/19
nherentes a l

                     

tivo 1/1995, 
o de los Trab

noviembre, 

996, de 2 d
de Normas B

97, de 17 de
ión. 

97, de 21 de
de exposic

997, de 14 
ridad y salud

97, de 14 de 
en los lugare

97, de 14 de
pulación m
los trabajado

97, de 12 de
con la expos

97, de 12 de
con la expos

97, 30 de m
ón por los tra

1997, de 18
ad y salud p

1997, de 1 
rectiva del 

997, de 5 d
a proteger

bre de 1997,
es subacuáti

1997, de 24
d y salud en 

998, de 16 

999, de 5 de
e los trabajad

99, de 7 de m
arlamento Eu
a el Real Dec
n. 

999, de 16 d
los accidente

                     

de 24 de ma
bajadores. 

de Prevenci

de febrero, 
Básicas de S

e enero, po

e marzo, sob
ción a radiac

de abril, so
d en el trabaj

 abril, por el 
es de trabajo

e abril, sobre
anual de c
ores. 

e mayo, sobr
sición a agen

e mayo, sobr
sición a agen

mayo, sobre 
abajadores d

8 de julio, p
ara la utiliza

de agosto, 
Parlamento 

de septiembr
r la segurid

, por la que s
icas. 

4 de octubr
las obras de

de febrero, 

e febrero, s
dores en el á

mayo, por el 
uropeo y del 
creto 1244/19

de julio, por e
es graves en

                      

arzo, por el q

ón de Riesg

por el que 
Seguridad M

or el que se

re protección
ciones ioniz

obre dispos
jo. 

que se esta
o. 

e disposicion
cargas que

re la protecci
ntes biológico

re la protecci
ntes canceríg

disposicione
de equipos de

por el que s
ación por los

por el que 
Europeo y

re, por el qu
ad y la sa

se aprueban

re, por el q
e construcció

por el que

obre dispos
ámbito de las

que se dicta
Consejo, 97

979, de 4 de

el que se apr
n los que inte

E

                     

que se aprue

os Laborales

se modifica
inera. 

 aprueba el

n operaciona
antes por in

iciones mín

blecen las di

es mínimas 
entrañe rie

ión de los tra
os durante e

ión de los tra
genos durant

es mínimas d
e protección 

se establece
s trabajadore

se dictan l
y del Conse

e se aprueb
lud de los 

 las normas 

ue se estab
ón. 

 se aprueba

iciones míni
s empresas d

an las dispos
7/23/CE, rela
e abril, que a

rueban medi
ervengan sus

Estudi de Segu

                      

eba el texto r

s. 

a el artículo 

l Reglament

al de los trab
ntervención 

imas en ma

isposiciones

de segurida
esgos, en 

abajadores c
el trabajo. 

abajadores c
te el trabajo.

de seguridad
individual. 

en las dispo
es de los eq

las disposic
ejo 95/16/C

ban las dispo
trabajadores

de segurida

blecen dispo

a el Reglam

imas de seg
de trabajo tem

siciones de a
ativa a los eq
aprobó el Re

idas de cont
stancias pelig

EXP 1216
retat i Salut

       

72/88

refundido 

109 del 

to de los 

bajadores 
en zona 

ateria de 

 mínimas 

d y salud 
particular 

contra los 

contra los 
. 

d y salud 

osiciones 
quipos de 

ciones de 
E, sobre 

osiciones 
s en las 

ad para el 

osiciones 

mento de 

guridad y 
mporal. 

aplicación 
quipos de 
glamento 

rol de los 
grosas. 



         
 

 
www.m
 
 









































 
                      

masalaconsultor

 Ley 38/19

 Real Dec
de la Ley

 Real Dec
trabajado

 Real De
almacena
MIE-APQ

 Real Dec
la salud y

 Real Dec
protecció

 Orden de
1406/198
y al uso d

 Orden TA
para la 
procedim

 Real Dec
el entorno

 Real De
electrotéc

 Real Dec
de la calid

 Real Dec
clasificac

 Real Dec
los trabaj
de trabajo

 Real Dec

técnica c

manutenc

 Real Dec

refundido

aparatos 

 Real Dec
sanitarios

 Ley 32/20

 Ley 39/20

 Real Dec
General d
tráfico, ci
Legislativ

 Ley 51/2
accesibili

                     

rs.com 

999, de 5 de

creto Legisla
y sobre Infrac

creto 374/20
ores contra lo

creto 379/2
amiento de 

Q-1, MIE-APQ

creto 614/200
y seguridad d

creto 783/20
ón sanitaria c

e 7 de dicie
89, de 10 de 
de ciertas su

AS/2926/200
notificación 

miento electró

creto 212/200
o debidas a d

ecreto 842/2
cnico para ba

creto 140/20
dad del agua

creto 255/20
ción, envasad

creto 681/200
jadores expu
o. 

creto 836/20

complementa

ción, referen

creto 837/200

o de la Instr

de elevación

creto 865/20
s para la prev

003, de 3 de

003, de 17 d

creto 1428/2
de Circulació
irculación de
vo 339/1990,

2003, de 2 
dad universa

                     

noviembre, 

tivo 5/2000, 
cciones y Sa

01, de 6 de 
os riesgos re

001, de 6 
productos q

Q-2, MIE-AP

01, de 8 de j
de los trabaja

001, de 6 d
contra radiac

mbre de 20
noviembre,
stancias y pr

02, de 19 de
de los acc

ónico. 

02, de 22 de
determinada

2002, de 2 
aja tensión.

03, de 7 de 
a de consum

003, de 28 d
do y etiqueta

03, de 12 de
uestos a los

03, de 27 de

aria “MIE-A

te a grúas to

03, de 27 de

ucción técni

n y manutenc

003, de 4 de
vención y co

noviembre, 

e noviembre

2003, de 21
ón para la ap
e vehículos a
 de 2 de ma

de diciembr
al de las pers

                     

de Ordenac

de 4 de ago
nciones en e

abril, sobre 
elacionados c

de abril, p
químicos y s
Q-3, MIE-AP

junio, sobre 
adores frente

de julio, po
iones ionizan

01, por la q
por el que s
reparados pe

e noviembre
cidentes de 

e febrero, po
as máquinas 

de agosto

febrero, por
mo humano.

de febrero, p
ado de prepa

e junio, sobr
s riesgos der

e junio, por 

AEM-2” de

orre para obr

e junio, por e

ica complem

ción, referen

e julio, por 
ontrol de la le

General de 

e, del Sector 

 de noviem
plicación y d
a motor y s
rzo. 

re, de igual
sonas con d

                      

ión de la Edi

osto, por el q
el Orden Soc

la protecció
con los agen

por el que 
sus instrucc
PQ-4, MIE-A

disposicione
e al riesgo el

r el que se
ntes. 

que se modif
se imponen l
eligrosos. 

e, por la que
trabajo y s

r el que se r
de uso al air

, por el qu

r el que se e

por el que s
arados peligro

re la protecc
rivados de a

el que se se

el Reglamen

ras u otras a

el que se apr

mentaria “M

nte a grúas m

el que se e
egionelosis.

Telecomunic

Ferroviario.

mbre, por el 
desarrollo de
eguridad via

dad de opo
iscapacidad.

E

                     

ficación. 

que se aprue
cial. 

ón de la salu
tes químicos

se aprueba
ciones técnic
PQ-5, MIE-A

es mínimas p
éctrico. 

e aprueba e

fica el anexo
imitaciones 

e se establec
se posibilita 

regulan las e
re libre. 

ue se apru

establecen lo

se aprueba e
osos. 

ión de la sal
tmósferas e

e aprueba u

nto de apara

plicaciones. 

ueba el nuev

MIE-AEM-4”

móviles autop

stablecen lo

caciones. 

que se apr
l texto articu

al, aprobado 

ortunidades, 
 

Estudi de Segu

                      

eba el texto r

ud y segurida
s durante el t

a el Reglam
cas complem
APQ-6 y MIE

para la prote

el Reglamen

o I del Real
a la comerc

cen nuevos 
su transm

emisiones so

ueba el Re

os criterios s

el Reglamen

lud y la segu
explosivas en

na nueva In

atos de ele

vo texto mod

 del Reglam

propulsadas.

os criterios h

rueba el Re
ulado de la L
 por el Rea

no discrimi

EXP 1216
retat i Salut

       

73/88

refundido 

ad de los 
trabajo. 

mento de 
mentarias 
-APQ-7. 

ección de 

nto sobre 

l Decreto 
ialización 

modelos 
isión por 

onoras en 

glamento 

sanitarios 

nto sobre 

uridad de 
n el lugar 

nstrucción 

evación y 

dificado y 

mento de 

. 

higiénico-

glamento 
Ley sobre 
l Decreto 

nación y 



         
 

 
www.m
 
 







































 
                      

masalaconsultor

 Ley 54/2
riesgos la

 Real Dec

 Real Dec
31/1995, 
coordinac

 Real Dec
1215/199
seguridad
materia d

 Real Dec
seguridad

 Real Dec
de los tra
a vibracio

 Orden IT
estructura

 Orden T
preventiv
Prevenció

 Real Dec
los trabaj

 Real Dec
Edificació

 Real Dec
mínimas 
amianto. 

 Real Dec
de 17 de 
Real Dec
mínimas 

 Real Dec
enfermed
para su n

 Ley 32/2
Construc

 Real Dec
Actividad

 Ley 20/20

 Real Dec
de octubr

 Orden F
complem
puentes d

 Real Dec
los residu

                     

rs.com 

003, de 12 
aborales. 

creto 1801/20

creto 171/200
de 8 de n

ción de activ

creto 2177/2
97, de 18 d
d y salud pa
de trabajos te

creto 2267/2
d contra ince

creto 1311/20
abajadores fr
ones mecáni

TC/101/2006
a del docume

AS/3623/200
vas en el ám
ón de Riesgo

creto 286/200
adores contr

creto 314/20
ón. 

creto 396/20
de segurida

creto 604/200
enero, por e

creto 1627/1
de seguridad

creto 1299/2
dades profes
notificación y

2006, de 18 
ción. 

creto 475/200
es Económic

007, de 11 d

creto 1109/20
re, regulador

FOM/3818/20
entarias par
de carretera.

creto 105/20
uos de const

                     

de diciembre

003, de 26 de

04, de 30 de
noviembre,
idades empr

2004, de 12 
de julio, por
ara la utiliza
emporales en

2004, de 3 d
endios en los

005, de 4 de 
rente a los rie
cas. 

, de 23 de
ento sobre s

06, de 28 d
bito de la Se
os Laborales

06, de 10 de
ra los riesgos

06, de 17 de

006, de 31 
ad y salud 

06, de 19 de
el que se apr
997, de 24 
d y salud en 

2006, de 10
sionales en e

registro. 

de octubre

07, de 13 de
cas 2009 (CN

e julio, del E

007, de 24 d
ra de la subc

007, de 10
a la utilizació
. 

08, de 1 de 
rucción y de

                     

re, de reform

e diciembre,

e enero, por
de Prevenc
resariales. 

de noviemb
r el que se

ación por los
n altura. 

de diciembre
s establecimi

 noviembre, 
esgos deriva

e enero, por
seguridad y s

de noviemb
eguridad So
s. 

e marzo, sob
s relacionad

e marzo, po

de marzo, 
aplicables a

e mayo, por e
rueba el Reg
de octubre,
las obras de

0 de noviem
el sistema de

e, reguladora

e abril, por e
NAE-2009).

Estatuto del tr

de agosto, po
contratación 

0 de diciem
ón de eleme

febrero, por
molición. 

                      

ma del marco

 sobre segur

r el que se d
ción de Ries

bre, por el q
e establecen
s trabajadore

e, por el que
entos indust

sobre la pro
ados o que p

r la que se
salud para la

bre, por la 
cial y la fina

bre la protecc
os con la ex

r el que se a

por el que 
a los trabaj

el que se mo
glamento de 
 por el que 

e construcció

mbre, por el
e la Segurida

a de la sub

l que se apru

rabajo autón

or el que se 
en el Sector 

mbre, por la
entos auxiliar

r el que se r

E

                     

o normativo 

ridad genera

desarrolla el 
sgos Labora

que se modi
n las dispos
es de los eq

e se aprueb
triales. 

tección de la
puedan deriva

e regula el 
industria ext

que se reg
nciación de 

ción de la sa
posición al ru

aprueba el C

se establece
os con ries

odifican el R
los Servicio
se establec

ón. 

 que se ap
ad Social y se

contratación

ueba la Clas

omo. 

desarrolla la
de la Constr

a que se 
res de obra e

egula la pro

Estudi de Segu

                      

de la preve

al de los prod

artículo 24 d
ales, en ma

ifica el Real
siciones mín
quipos de tra

ba el Reglam

a salud y la s
varse de la ex

contenido m
xtractiva. 

ulan las ac
la Fundació

alud y la segu
uido. 

Código Técn

cen las dispo
sgo de expo

Real Decreto 
os de Preven
cen las dispo

prueba el cu
e establecen

n en el Sect

sificación Na

a Ley 32/200
rucción. 

dictan instr
en la constru

oducción y ge

EXP 1216
retat i Salut

       

74/88

ención de 

ductos. 

de la Ley 
ateria de 

l Decreto 
nimas de 
abajo, en 

mento de 

seguridad 
xposición 

mínimo y 

ctividades 
n para la 

uridad de 

nico de la 

osiciones 
osición al 

39/1997, 
ción, y el 
osiciones 

uadro de 
n criterios 

tor de la 

cional de 

06, de 18 

rucciones 
ucción de 

estión de 



         
 

 
www.m
 
 





























 
                      

masalaconsultor

 Real Dec
condicion
instruccio

 Real Dec
notificació
peligrosa
adaptar s
del Conse

 Orden IT
la que se
para el d
de Segur

 Resolució
por la qu
octubre, 
de prime
del sistem

 Real Dec
comercia

 Real Dec
equipos a

 Resolució
registra y
sobre for
modificac

 Resolució
registra y

 Resolució
registra y
Acuerdo 

 Real Dec
de 17 de
Real Dec
de octub
Decreto 1
seguridad

 Real Dec
los trabaj
artificiales

 Orden TI
comunica

 Real De
reglamen
de noviem
25/2009, 
Ley sobre

 Real Dec

                     

rs.com 

creto 223/20
nes técnicas 
ones técnicas

creto 1802/20
ón de susta

as, aprobado
sus disposic
ejo (Reglame

C/1316/2008
e aprueba la
desempeño d
ridad Minera.

ón de 27 de 
e se dictan i
por la que s
ros auxilios 

ma de la Seg

creto 1644/2
alización y pu

creto 2060/2
a presión y s

ón de 3 de 
y publica el A
rmación y pr
ción y amplia

ón de 17 de
y publica el IV

ón de 29 de 
y publica e
estatal del se

creto 337/201
e enero, por 
creto 1109/20
re, regulado
1627/1997, d
d y salud en 

creto 486/20
jadores cont
s. 

N/1071/2010
aciones de a

creto 560/2
ntarias en ma
mbre, sobre 
de 22 de d

e el libre acc

creto 1000/20

                     

08, de 15 d
y garantías

s complemen

008, de 3 de
ancias nueva
o por Real D
iones al Reg
ento REACH

8, de 7 de m
a instrucción 
del puesto d
. 

agosto de 2
instrucciones

se establece 
en caso de 

guridad Socia

008, de 10 d
uesta en serv

2008, de 12 
sus instruccio

marzo de 2
Acuerdo esta
romoción de
ación del mis

e julio de 20
V Convenio c

octubre de 
l Acuerdo s
ector del me

10, de 19 de
el que se ap
007, de 24 d

ora de la su
de 24 de oct
obras de co

10, de 23 de
tra los riesgo

0, de 27 de 
pertura o de

010, de 7 
ateria de seg
el libre acce
iciembre, de

ceso a las ac

010, de 5 de 

                     

de febrero, p
s de segurida
ntarias ITC-L

e noviembre,
as y clasifica
Decreto 363/
glamento (C

H). 

mayo, del Min
 técnica com
e trabajo», d

2008, de la S
s para la apl
el suministr
accidente de
al. 

de octubre, 
vicio de las m

de diciembr
ones técnicas

009, de la D
atal del secto
e la segurida
smo. 

009, de la D
colectivo gen

2009, de la 
sobre modif

etal. 

e marzo, por 
prueba el Re
de agosto, po
bcontratació
tubre, por el 
nstrucción. 

e abril, sobre
os relaciona

abril, sobre
 reanudación

de mayo, 
guridad indus
eso a las acti
e modificació
ctividades de

agosto, sob

                      

por el que se
ad en líneas
LAT 01 a 09.

, por el que 
ación, envas
/1995, de 1

CE) n.º 1907/

nisterio de In
mplementaria
del Reglame

Secretaría de
licación de la
ro a las emp
e trabajo, co

por el que s
máquinas. 

re, por el qu
s compleme

Dirección Ge
or del metal q
ad y la salud

Dirección Ge
neral de ferra

Dirección G
ficación de 

el que se mo
eglamento d
or el que se 

ón en el sec
que se esta

e la protecci
ados con la 

e los requisit
n de activida

por el que 
strial para ad
ividades de s

ón de diversa
servicios y s

bre visado co

E

                     

e aprueban e
s eléctricas d
 

se modifica 
sado y etiqu
0 de marzo
/2006 del Pa

ndustria, Turi
a 02.1.02 «F
ento General

e Estado de
a Orden TAS
resas de bo

omo parte de

se establece

ue se aprueb
ntarias. 

eneral de Tr
que incorpor

d en el traba

eneral de Tra
alla. 

General de T
determinada

odifican el R
e los Servici
desarrolla la

ctor de la co
blecen dispo

ón de la sal
exposición a

os y datos q
ades en los c

se modifica
decuarlas a la
servicios y s
as leyes par
su ejercicio. 

legial obligat

Estudi de Segu

                      

el Reglamen
de alta tensi

el Reglamen
uetado de su
o, con la fina
arlamento E

ismo y Come
Formación p
l de Normas

e la Segurida
S/2947/2007
otiquines con
e la acción p

n las norma

ba el Reglam

rabajo, por la
ra nuevos co
ajo y que su

abajo, por la

Trabajo, por l
as disposicio

Real Decreto 
ios de Preve
a Ley 32/200
onstrucción y
osiciones mí

lud y la segu
a radiacione

que deben r
centros de tra

an diversas
a Ley 17/200
u ejercicio, y
ra su adapta

torio. 

EXP 1216
retat i Salut

       

75/88

nto sobre 
ión y sus 

nto sobre 
ustancias 
alidad de 

Europeo y 

ercio, por 
reventiva 

s Básicas 

ad Social, 
, de 8 de 

n material 
protectora 

as para la 

mento de 

a que se 
ontenidos 
uponen la 

a que se 

a que se 
ones del 

39/1997, 
ención; el 
06, de 18 
y el Real 
nimas de 

uridad de 
s ópticas 

reunir las 
abajo. 

s normas 
09, de 23 
y a la Ley 
ación a la 



         
 

 
www.m
 
 



















 
                      

masalaconsultor

 Ley 35/20
trabajo. 

 Resolució
registra y
en obras
Convenio
cerámica

 Resolució
registra y
del secto

 Ley 22/20

 Real Dec
Refundid

 Real Dec
aplicación
junio de 2

 Real Dec
refundido

 Resolució
registra y
construcc

 Resolució
registra y

                     

rs.com 

010, de 17 d

ón de 17 de
y publica el A
s de constr
o colectivo 
as y para las 

ón de 5 de 
y publica el a
r del metal. 

011, de 28 d

creto Legisla
o de la Ley d

creto 1388/2
n de la Dire
2010, sobre e

creto Legisla
o de la Ley de

ón de 20 de 
y publica e
ción para el s

ón de 28 de
y publica el V

                     

de septiembr

e marzo de 2
Acuerdo sob
ucción (vidr
para las i
del comercio

abril de 20
acta de los A

e julio, de re

ativo 2/2011
de Puertos d

2011, de 14 
ctiva 2010/3
equipos a pr

ativo 3/2011
e Contratos 

diciembre de
el Acuerdo s
sector de la m

febrero de 
V Convenio c

                     

re, de medid

2011, de la 
bre el Reglam
rio y rotulac
ndustrias e
o exclusivista

11, de la D
Acuerdos ref

esiduos y sue

, de 5 de s
del Estado y d

de octubre
35/UE del Pa
resión transp

, de 14 de
del Sector P

e 2011, de la
sobre el Re
madera y el

2012, de la 
colectivo del 

                      

das urgentes

Dirección Ge
mento de la t
ción) de los
xtractivas, i
a de los mism

Dirección Ge
ferentes a la 

elos contami

septiembre, 
de la Marina

, por el que
arlamento E

portables. 

noviembre, 
Público. 

a Dirección G
eglamento d
mueble. 

Dirección G
sector de la 

E

                     

s para la refo

eneral de Tr
tarjeta profes

s trabajadore
industrias d
mos material

neral de Tra
modificación

nados. 

por el que s
 Mercante. 

e se dictan 
uropeo y de

por el que 

General de T
de la Tarjet

eneral de E
construcción

Estudi de Segu

                      

orma del me

rabajo, por l
sional para e
es afectado

del vidrio, i
les. 

abajo, por la
n del Acuerd

se aprueba 

las disposic
el Consejo, d

se aprueba

Trabajo, por 
ta Profesion

mpleo, por l
n. 

EXP 1216
retat i Salut

       

76/88

ercado de 

a que se 
el trabajo 

os por el 
ndustrias 

a que se 
do estatal 

el Texto 

ciones de 
de 16 de 

a el texto 

la que se 
nal de la 

a que se 



         
 

 
www.m
 
 



Utilitz

PROT

Casc 

EQUI

Protec

Protec
relacio

Protec

Protec

PROT

Protec

Part 1

Protec

Part 1

Protec
preca

PROT

Requ
de pro

Espec

Espec

Espec

PROT

Equip
Dispo

Equip

Part 1
rígida

Equip

Part 2
flexibl

Equip
Eleme

Equip

Absor

Equip
i prev

Equip
Dispo

Equip
Arnes

 
                      

masalaconsultor

 Relació d

ació d’Equip

TECCIÓ DEL

de segureta

PS DE PRO

cció individu

cció individu
onades. 

cció individu

cció individu

TECCIÓ DE 

ctors auditiu

1: Orelleres. 

ctors auditiu

1: Taps. 

ctors auditiu
aucions de tre

TECCIÓ DE 

isits i mètod
otecció i calç

cificacions pe

cificacions pe

cificacions pe

TECCIÓ CO

ps de prote
ositiu de desc

ps de protecc

1: Dispositiu
a. 

ps de protecc

2: Dispositiu
le. 

ps de prote
ents de subje

ps de protecc

rbidors de en

ps de protecc
venció de cai

ps de prote
ositiu anticaig

ps de prote
sos anticaigu

                     

rs.com 

de la norma e

ps de Protecc

L CAP 

t. 

OTECCIÓ DE

al dels ulls: R

ual dels ulls: 

al dels ulls: F

al dels ulls: F

LES OÏDES 

s. Requisits 

s. Requisits 

s. Recoman
eball i mante

PEUS I CAM

es d’assaig 
çat de treball

el calçat de s

el calçat de p

el calçat de t

NTRA LA CA

ecció individ
cens. 

ció individual

 anticaigude

ció individual

 anticaigude

ecció individ
ecció 

ció individual

nergia. 

ció individual
gudes d’alça

ecció individ
gudes retràct

ecció individ
udes. 

                     

espanyola (U

ció Individual

ELS ULLS 

Requisits. 

Filtres per s

Filtres per ul

Filtres per inf

de seguretat

de seguretat

acions relati
eniment. 

MES 

per el calçat
 d’ús profess

seguretat d’ú

protecció d’ú

treball d’ús p

AIGUDA DES

dual contra

 contra caigu

es lliscants a

 contra caigu

es lliscants a

dual contra

 contra caigu

 per sostenir
ada. Sisteme

dual contra
tils. 

dual contra

                     

UNE-EN) res

l. 

soldadura i t

traviolats. 

frarojos. 

t i assaigs. 

t i assaigs. 

ves a la sele

t de seguret
sional 

ús profession

ús profession

professional.

S DE ALTUR

a caiguda 

udes d’altura

amb línia d’a

udes d’altura

amb línia d’a

a caigudes 

udes d’altura

r en posició d
es de subjecc

a caigudes 

a caigudes 

                      

specte les E.P

tècniques 

ecció, ús, 

at, calçat 

nal. 

nal. 

RES INCLOE

d’altures. 

a.  

ancoratge 

a.  

ancoratge 

d’altura. 

a. 

de treball 
ció. 

d’altura. 

d’altura. 

E

                     

P.I.S. 

R.D. 773/

B.O.E. 

U

U

U

U

U

U.

U.

U

U

U

U

U

ENT ARNES

U

U.

U.

U

U

U

U

U

Estudi de Segu

                      

/1997, del 30

nº 140 de 12

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

.N.E.-E.N. 35

.N.E.-E.N. 35

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

SOS I CINTU

U.N.E.-E.N. 

.N.E.-E.N. 35

.N.E.-E.N. 35

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

EXP 1216
retat i Salut

       

77/88

0/05/1997 

2/06/1997

397:1995

166:1996

169:1993

170:1993

170:1993

52-1:1994

52-2:1994

458:1994

344:1993

345:1993

346:1993

347:1993

RONS 

341:1993

53-1:1993

53-2:1993

354:1993

355:1993

358:1993

360:1993

361:1993



         
 

 
www.m
 
 

Equip
Conne

Equip
Sistem

Equip
Requ

EQUI

Equip
marca

Equip
Conne

Equip
Conne

Equip
Conne

Equip
assaig

Equip
Requ

Equip
mixtes

Equip
previs
assaig

Equip
utilitza
broqu

Equip
protec

Equip
vàlvul
Requ

PROT

Guan
micro

Part 1

 

Guan
micro

Part 2

Guan
micro

Part 3
produ

 
                      

masalaconsultor

ps de prote
ectors. 

ps de prote
mes anticaig

ps de prote
isits generals

PS DE PRO

ps de protecc
at. 

ps de protec
exions per ro

ps de protec
exions per ro

ps de protec
exions rosca

ps de prote
gs, marcat. 

ps de prote
isits, assaigs

ps de protec
s. Requisits,

ps de prote
stos de màsc
gs, marcat. 

ps de protecc
ar-se amb m
uet. Requisits

ps de protec
cció contra p

ps de protecc
les per prote
isits, assaigs

TECCIÓ DE 

ts de prote
organismes.

1: Terminolog

ts de prote
organismes.

2: Determina

ts de prote
organismes.

3: Determina
uctes químics

                     

rs.com 

ecció individ

ecció individ
udes. 

ecció individ
s per instruc

OTECCIÓ RE

ció respiratòr

cció respiratò
osca estànda

cció respiratò
osca central.

cció respiratò
ades de M45

ecció respi

ecció respira
s, marcat. 

cció respiratò
 assaigs, ma

cció respira
cara, mascar

ció respiratò
màscara, ma
s, assaigs, m

cció respirat
partícules. Re

ció respiratò
egir dels gas
s, marcat. 

LES MANS 

ecció contra
.  

gia i requisits

ecció contra
.  

ció de la res

ecció contra
. 

ació de la re
s. 

                     

dual contra

dual contra

ual contra 
cions d’us i m

ESPIRATÒRI

ria. Màscare

òria. Rosque
ard. 

òria. Rosque
 

òria. Rosque
 x 3. 

ratòria. Ma

atòria. Filtre

òria. Filtres 
arcat. 

atòria amb m
rada o conju

ria amb línia
ascareta, o a
marcat. 

tòria. Semim
equisits, assa

ria. Mascare
sos o dels g

a els produ

s de prestaci

a els produ

istència a la 

a els produ

esistència a 

                     

a caigudes 

a caigudes 

la caiguda 
marcat. 

IA 

s. Requisits,

es per pece

es per pece

es per pece

ascaretes. R

es contra p

contra gaso

mànega d’a
nt broquet. R

a d’aire comp
adaptador fa

màscares filt
aigs, marcat

etes autofiltra
gasos i las p

uctes quími

ions. 

uctes quími

penetració.

uctes quími

la permeab

                      

d’altura. 

d’altura. 

d’altura. 

, assaigs, 

s facials. 

s facials. 

s facials. 

Requisits, 

artícules. 

os i filtres 

aire fresc 
Requisits, 

primit per 
acial tipus 

trants de 
t. 

ants amb 
artícules. 

cs i els 

cs i els 

cs i els 

ilitat dels 

E

                     

U

U

U

U

U

U

U

U.

U.

U.

Estudi de Segu

                      

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E. 81

E.N. 

U.N.E. 8128

E.N. 14

U.N.E. 8128

E.N. 14

U.N.E. 8128

E.N. 14

U.N.E. 81

E.N. 

U.N.E. 81

E.N. 

U.N.E. 81

E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

.N.E.-E.N. 37

.N.E.-E.N. 37

.N.E.-E.N. 37

EXP 1216
retat i Salut

       

78/88

362:1993

363:1993

365:1993

233:1991

136:1989

81-1:1989 

48-1:1987

81-2:1989

48-2:1987

81-3:1992

48-3:1992

282:1991 

140:1989

284:1992

143:1990

285:1992

141:1990

138:1995

139:1995

149:1992

405:1993

74-1:1995

74-2:1995

74-3:1995



         
 

 
www.m
 
 

Guan

Guan

Requ

Guan
conta

Guan

VEST

Robes

Robes
comp
de me

Robes
líquids
una p

Robes
tècniq

Espec
atrapa

Roba 
Mètod

 

 
                      

masalaconsultor

ts de protecc

ts de protecc

isits generals

ts de prote
minació radi

ts i manyopl

TUARI DE PR

s de protecc

s de prote
ortament de
etall fos. 

s de prote
s. Requisits

protecció quím

s de prote
ques connex

cificacions d
at per peces 

de protecc
de d’assaig p

 

                     

rs.com 

ció contra ris

ció contra ris

s pels guants

ecció contra
oactiva. 

es de materi

ROTECCIÓ 

ció. Requisits

ecció. Mètod
els materials 

ecció. Prote
 de prestac
mica a certes

cció utilitza
es. Part 1: re

e robes de p
de màquine

ció. Protecci
per a la prop

                     

scos mecànic

scos tèrmics 

s. 

a les radiac

ial aïllant per

s generals. 

des d’assaig
al impacte 

cció contra 
cions de les 
s parts del co

des durant 
equisits gene

protecció con
es en movime

ió contra la
agació limita

 

                     

cs. 

(calor i/o foc

cions ionitza

r treballs elèc

g: determin
de petites p

 productes 
robes que 

os. 

la soldadu
erals. 

ntra riscos d
ent. 

a calor i les
ada de la flam

                      

c). 

ants i la 

ctrics. 

nació del 
partícules 

químics 
ofereixin 

ura i les 

e quedar 

s flames. 
ma. 

E

                     

U

U

U

U

U.N

U

U

U

U.

U

U

Estudi de Segu

                      

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

N.E.-E.N. 60

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

E.N. 

U.N.E.-E.N. 

.N.E.-E.N. 47

U.N.E.-E.N. 

U.N.E.-E.N. 

EXP 1216
retat i Salut

       

79/88

388:1995

407:1995

420:1995

421:1995

0903:1995

340:1994

348:1994

348:1992

467:1995

70-1:1995

510:1994

532:1996



         
 

 
www.m
 
 

 6.

En la
relaci
Preve
s’esta
Llei 5
Labo

Aque
proje
adeq

A tal 
gene

No s’
execu
gene

Els a
podra
segur
motiv
en l’e

Sego
estud
interv
de sa

El pro
obres
treba

(A la
contr
norm
de no

La de

El pro
es re
l’obra

La de
en la 

El Co
següe







 
                      

masalaconsultor

Disposic

a redacció 
ionada en la
enció de Ris
ableixen disp
54/2003, de 
rals. 

est estudi de
cte d’obra, 
uades als ris

efecte, el 
ral de l’obra 

’inclouen en 
ució dels tr
ralment adm

amidaments, 
an ser modif
retat i salut 

vada, sempre
estudi. 

ons el R.D., 
di de segure
vinguin diver
alut durant l’e

omotor desig
s intervingui
alladors autòn

a introducció
ractista i el 
ativa sobre 

ombrosos so

esignació de

omotor deurà
dactarà sego

a de manera 

esignació de
mateixa per

oordinador e
ents funcions

 Coordina

 Coordina
de mane
l’Article 1
particular

 Aprovar 
modificac

                     

rs.com 

cions gene

d’aquest es
a segona par
scos Labora
posicions mí

12 de dese

 seguretat i 
és coheren

scos que com

pressupost d
com un cap

el pressupo
reballs, conf

mesos, eman

qualitats i v
ficades o su
a que es re

e que no sup

el promotor 
etat i salut 
rsos projectis
elaboració de

gnarà un Co
in més d’un
noms. 

ó del Reial 
sot-contract
prevenció de

ot-contractiste

ls coordinad

à efectuar un
ons està disp
visible i actu

el Coordinado
rsona. 

n matèria de
s: 

ar l’aplicació d

ar les activita
era coherent
15 de la Lle
r, a les activit

el Pla de 
cions introdu

                     

erals 

tudi s’ha tin
rt d’aquest p
als, i el Rei
nimes de se
embre, de R

salut forma 
nt amb el c
mporti la real

de l’estudi d
ítol més del m

ost de l’estud
forme a les 
ats d’organis

aloracions re
ubstituïdes p
efereix l’artic
posi disminuc

està obligat
en els proje
stes, el prom
el projecte d’

oordinador en
na empresa

Decret 1627
ista tindran 
e riscos labo
es, serà prev

ors no exime

n avís a l’aut
posat a l’Ann
ualitzant-se s

or en l’elabo

e seguretat i 

dels principis

ts de l’obra 
t i responsa
i de Prevenc
tats a que es

Seguretat i 
ïdes al mate

                     

ngut en com
plec, i en esp
al Decret 1

eguretat i de 
Reforma del

part del pro
contingut de
lització de l’o

de segureta
mateix. 

di de segure
normes re

smes especia

ecollides en 
per alternativ
cle 7 del R.D
ció de l’impo

t a que en 
ectes d’obre

motor designa
’obra. 

n matèria de
, o una em

7/1.997 i a 
la consider

orals. Com a
visible l’existè

eix al promot

toritat labora
nex III del Re
si fos necess

oració del pro

salut durant

s generals de

per garantir 
able els prin
ció de Risco
s refereix l’A

Salut elabo
eix. 

                      

mpte la legi
pecial la Llei
627/1997, d
salut en les 
l marc norm

ojecte d’exec
el mateix i 
obra. 

t i salut ha 

etat i salut el
glamentàries
alitzats. 

el pressupo
ves proposad
D., prèvia jus
ort total, ni de

la fase de re
es, quan en 
arà un coord

e Seguretat i
mpresa i tre

l’apartat 2 
ració d’empr
 les obres d
ència del Co

tor de les sev

al competent
eial Decret 1
sari. 

ojecte i en l’

t l’execució d

e prevenció 

que les emp
ncipis d’acci
os Laborals 
rticle 10 del 

orat pel con

E

                     

islació en m
i 31/1995, de

de 24 d’octu
obres de co

matiu de la P

cució d’obra 
recull les m

d’anar inco

s costos exi
s en vigor 

st de l’estud
des pel cont
stificació tèc
els nivells de

edacció del 
l’elaboració

dinador en m

 Salut, quan
eballadors au

de l’Article 
resari als ef
’edificació és

oordinador en

ves responsa

abans del in
627/1.997 h

execució de 

de l’obra, de

i seguretat. 

preses i pers
ó preventiva
durant l’exe
Reial Decret

ntractista i, 

Estudi de Segu

                      

matèria de s
e 8 de nove

ubre, segons
onstrucció, ai
Prevenció d

o, en el seu
mesures pre

orporat al pr

gits per a la
i els criteris

di de seguret
tractista en 
cnica conven
e protecció c

projecte s’e
ó del project
matèria de se

n en l’execuc
utònoms o 

2 s’establei
fectes previs
s habitual l’e
n la fase d’ex

abilitats. 

nici de les ob
havent-se d’e

 l’obra podrà

eurà desenvo

sonal actuan
a que es re
ecució de l’o
t 1627/1.997

en el seu 

EXP 1216
retat i Salut

       

80/88

seguretat 
mbre, de 
s el qual 
xí com la 
e Riscos 

u cas, del 
eventives 

ressupost 

a correcta 
s tècnics 

tat i salut 
el pla de 

nientment 
continguts 

elabori un 
te d’obra 
eguretat i 

ció de les 
diferents 

x que el 
stos a la 
existència 
xecució.) 

bres, que 
exposar a 

à recaure 

olupar les 

t apliquin 
ecullen a 
obra, i en 
. 

cas, les 



         
 

 
www.m
 
 







La D
Coord

 6.1.

La in
del C
per p

En la
decla
l’estu

 6.2.

En ap
elabo
comp
sistem
preve
implic
de se
altern
del im

Quan
autòn
circum

La de
d’obr

El pla
matè

En e
coord
aprov

Quan
paràg

Així m
facult

Els c
no ex

 6.3.

Aplica
Risco



 
                      

masalaconsultor

 Organitza
Prevenció

 Coordina

 Adoptar l
a l’obra. 

Direcció Facu
dinador. 

Visat de p

clusió en el 
Col·legi profe
part de les Ad

a tramitació p
aració expres
udi de segure

Pla de Se

plicació de l
orarà un pla 
plementen le
ma d’execuc
enció que e
car disminuc
eguretat i sal
natives de pr
mport total, d

n en l’execu
noms, el pr
mstancia, de

esignació de
ra i durant l’e

a de segure
ria de segure

el cas d’obre
dinador en m
vació a l’Adm

n no sigui ne
grafs anterio

mateix, el p
tativa. 

contractistes 
ximiran de le

Obligacio

ar els princi
os Laborals i

 El mante

                     

rs.com 

ar la coordin
ó de Riscos 

ar les accions

es mesures 

ultativa assu

projectes (A

projecte d’ex
ssional, per 

dministracion

per a l’aprov
ssa en l’Ofic
etat i salut, o 

eguretat i S

’estudi de se
de segureta

es previsions
ció de l’obra.
el contractist
ció dels nivel
ut elaborats 
revenció incl
’acord amb e

ució de l’ob
romotor, aba
esignarà un c

els coordinad
execució de l

etat i salut h
etat i salut du

es de les A
matèria de s
ministració pu

ecessària la 
rs seran ass

pla de segur

i els sot-con
s seves resp

ons del con

pis d’acció p
 en particula

niment de l’o

                     

nació d’activ
Laborals. 

s i funcions d

necessàries

umirà aques

Art. 17 del 

xecució d’ob
a l’expedició

ns publiques.

vació dels pr
cina de Supe

en el seu ca

Salut (Art. 7

eguretat i sa
at i salut en 
s contingude
. En aquest 
ta proposi a
ls de protecc
en aplicació
ouran la sev
el segon par

ra intervingu
ans del inic
coordinador e

dors en mat
’obra podrà r

haurà de se
urant l’execu

Administracio
seguretat i s
ublica que ha

designació d
umides per l

retat i salut 

ntractistes de
ponsabilitats 

ntractista i 

preventiva q
ar: 

obra en un bo

                     

vitats empres

de control de

s perquè nom

stes funcions

RD 1627/9

bra de l’estud
ó de la llicèn
. 

rojectes d’ob
ervisió de Pr
as, de l’estud

7 del RD 16

alut o, en el 
el treball en
es en l’estu
pla s’inclour

amb la corre
ció previstos
ó de l’estudi d
va valoració 
ràgraf de l’ap

ui més d’un
ci dels treb
en matèria d

tèria de seg
recaure en la

r aprovat, a
ució de l’obra

ons públique
salut durant 
agi adjudicat

del coordina
la direcció fa

estarà en l

els coordina
als contracti

sot-contra

que es recul

on estat de n

                      

sarials previ

e l’aplicació c

més les pers

s quan no 

97) 

di serà requi
cia municipa

bres de les A
rojectes o òr
di bàsic. 

627/97) 

seu cas, de
 el que s’an

udi o estudi 
ran les propo
esponent jus

s en l’estudi o
de seguretat
econòmica, 

partat 4 de l’a

na empresa
alls o tan 

de seguretat 

uretat i salu
a mateixa pe

abans del in
a. 

es, el pla a
l’execució d
l’obra. 

ador, les func
acultativa. 

’obra a disp

dors, de la d
istes i als sot

actistes 

len a l’Articl

neteja. 

E

                     

stes a l’Arti

correcta dels 

ones autoritz

fos necessa

sit necessar
al i d’altres a

Administracio
rgan equival

e l’estudi bàs
alitzen, estu
bàsic, en f

ostes de me
stificació tèc
o estudi bàsi
t i salut les p
que no podr

article 5 del R

, o una em
aviat com 
i salut duran

t durant l’ela
ersona. 

ici de l’obra

mb el corre
e l’obra, s’e

cions que se

posició perm

direcció facu
t-contractiste

e 15 de la L

Estudi de Segu

                      

cle 24 de la

mètodes de

zades pugui

ari la design

ri per al visat
utoritzacions

ons públique
lent de la in

sic, cada co
udien, desen
funció del s

esures altern
cnica, que n
ic. En el cas 

propostes de 
rà implicar di
R.D. 

mpresa i tre
es verifiqui 

nt l’execució 

aboració del

, pel coordi

esponent info
elevarà per a

e li atribueixe

manent de la

ultativa i del 
es. 

Llei de Prev

EXP 1216
retat i Salut

       

81/88

a Llei de 

 treball. 

n accedir 

nació del 

t per part 
s i tràmits 

es es farà 
clusió de 

ntractista 
volupen i 

seu propi 
atives de 
no podrà 
de plans 
mesures 

isminució 

balladors 
aquesta 

de l’obra. 

l projecte 

nador en 

orme del 
a la seva 

en en els 

a direcció 

promotor 

venció de 



         
 

 
www.m
 
 



























Seran
relatiu
autòn
se’n d

Les r
respo

 6.4.

Els t
recull

















 
                      

masalaconsultor

 L’elecció 
condicion

 La manip

 El mante
instal·lac
els defec

 La delimi
en particu

 L’emmag

 La recolli

 L’adaptac
fases de 

 La coope

 Les intera

 Complir i 

 Complir l
obligacio
Llei de 
establerte

 Informar 
les mesu

 Atendre l
salut dura

n responsab
u a les obl
noms per ells
derivin del in

responsabilit
onsabilitats a

Obligacio

reballadors 
len a l’Article

 El mante

 L’emmag

 La recolli

 L’adaptac
fases de 

 La coope

 Les intera

 Complir le

 Ajustar l
empresar
en particu

                     

rs.com 

de l’emplaç
ns d’accés i l

pulació de dif

eniment, el 
ions i dispos
tes que pogu

itació i acon
ular si es trac

gatzematge i 

da de mater

ció del perío
treball. 

eració entre t

accions o inc

fer complir a

la normativa
ns sobre co
Prevenció d
es a l’Annex 

i proporcion
res que s’ha

es indicacion
ant l’execució

bles de l’exe
igacions qu
s contractats

ncompliment 

tats del Coo
als contractis

ons dels tre

autònoms e
e 15 de la Lle

niment de l’o

gatzematge i 

da de mater

ció del perío
treball. 

eració entre t

accions o inc

es disposicio

la seva act
rials previste
ular en quals

                     

çament dels
a determinac

ferents mate

control pre
sitius necessa
uessin afecta

dicionament
cta de matèr

evacuació d

ials perilloso

ode de temps

ots els agen

compatibilitat

al seu person

a en matèria
ordinació de
de Riscos 
IV del Reial 

ar les instru
gin d’adopta

ns i complir l
ó de l’obra.

ecució correc
e li corresp
s. A més a m
de les mesu

rdinador, Dir
stes i als sot-

eballadors 

estan obliga
ei de Prevenc

obra en un bo

evacuació d

ials perilloso

ode de temps

ots els agen

compatibilitat

ons mínimes

tuació confo
es a l’Article 2
sevol mesura

                     

s llocs i àre
ció de les vie

rials i la utilit

evi a la po
aris per a l’e
ar a la segur

t de les zone
ries perillose

de residus i r

os utilitzats. 

s efectiu que

ts que interv

ts amb quals

nal l’establer

a de preven
e les activita
Laborals, a
Decret 1627

ccions adeq
ar en allò que

les instruccio

cta de les m
ponguin dire
més respond
ures previstes

recció Facul
-contractistes

autònoms

ts a aplicar
ció de Risco

on estat d’or

de residus i r

os utilitzats. 

s efectiu que

ts que interv

ts amb quals

s establertes 

orme als d
24 de la Llei
a de la seva 

                      

ees de treba
es o zones d

tzació de mitj

osada en s
xecució de le

retat i salut d

es d’emmag
s. 

unes. 

e haurà de d

venen a l’obra

sevol altre tre

rt al Pla de S

ció de risco
ts empresar
ixí com co

7/1.997. 

uades als tr
e es refereixi

ons del Coor

mesures pre
ctament o, 
dran solidària
s al Pla. 

tativa i el P
s. 

s 

r els princip
os Laborals, i

rdre i neteja.

unes. 

e haurà de d

venen a l’obra

sevol altre tre

a l’Annex IV

eures sobre
 de Prevenc
actuació coo

E

                     

all, tenint e
e desplaçam

jans auxiliars

ervei i con
es obres, am
els treballad

atzematge i 

dedicar-se a

a. 

eball o activit

Seguretat i Sa

s laborals, t
rials previste
mplir les d

reballadors a
 a seguretat 

rdinador en m

ventives fixa
en el seu c
ament de les

romotor no e

is de l’acció
 en particula

dedicar-se a

a. 

eball o activit

 del Reial De

e coordinac
ió de Riscos

ordinada que

Estudi de Segu

                      

n compte le
ment o circula

s. 

trol periòdic
mb objecte de
ors. 

dipòsit de m

ls diferents t

tat. 

alut. 

tenint en co
es a l’Article 
disposicions 

autònoms so
i salut. 

matèria de se

ades al Pla 
cas, als tre
s conseqüèn

eximirà de l

ó preventiva
ar: 

ls diferents t

tat. 

ecret 1627/1

ció de les 
s Laborals, p
e s’hagués es

EXP 1216
retat i Salut

       

82/88

es seves 
ació. 

c de les 
e corregir 

materials, 

treballs o 

ompte les 
24 de la 
mínimes 

obre totes 

eguretat i 

i en allò 
balladors 

ncies que 

es seves 

a que es 

treballs o 

.997. 

activitats 
articipant 
stablert. 



         
 

 
www.m
 
 









Els tr

 6.5.

En ca
un llib
Profe
les A

El llib
de se
coord

A aqu
i els 
preve
dels 
publiq
se li r

Efect
duran
Facu
En e
obser
com 
l’obra
treba
obliga
Segu

Igualm
dels t

 6.6.

Quan
segur
d’Inci
salut 
totalit

Dona
la pro
contr

 6.7.

 
                      

masalaconsultor

 Complir a
Llei de Pr

 Utilitzar e

 Triar i u
773/1.997

 Atendre l
salut. 

reballadors a

Llibre d’in

ada centre d
bre d’incidèn
essional al qu
dministracio

bre d’incidèn
eguretat i s
dinador, en p

uest llibre hi 
treballadors 

enció de les 
òrgans espe
ques compet
reconeixen. 

tuada una an
nt l’execució 
ltativa, han d

el cas en qu
rvacions ano
en el suposa

a, per aprec
alladors, el C
ats a remet

uretat Social 

ment hauran
treballadors 

Paralitzac

n el Coordina
retat i salut
idències, que
dels treball

tat de l’obra.

arà compte d
ovíncia en q
ractistes i/o a

Drets dels

                     

rs.com 

amb les oblig
revenció de 

equips de tre

utilitzar equi
7. 

es indicacion

autònoms de

ncidències

e treball exis
ncies que con
ue pertanyi e
ns publiques

cies haurà d
salut durant 
poder de la d

podran acce
autònoms, 

empreses qu
ecialitzats e
tents, que po

notació en e
de l’obra, o

de notificar-l
ue l’anotació
otades prèvi
at de que s’
iar-se circum

Coordinador 
re, en el te
de la provínc

n de notificar
d’aquest. 

ció dels tre

ador i duran
, advertirà a
edant faculta
adors, dispo
 

d’aquest fet a
que es realitz
autònoms afe

s treballad

                     

gacions esta
Riscos Labo

ball que s’aju

ps de prote

ns i complir l

uran complir

s (Art.13 de

stirà, amb fin
nstarà de ful
el tècnic que
s ho facilitarà

d’estar sempr
l’execució d
irecció facult

edir la direcc
així com les
ue intervene
n matèria d
odran fer ano

el llibre d’inc
o quan no sig
a al contrac
ó faci referè
ament en aq
ordeni la pa

mstàncies de
de segureta
rmini de vin
cia en què es

r les anotaci

eballs 

t l’execució 
al contractist
at per a, en c
osar la para

als efectes n
zi l’obra. Igu
ectats de la p

ors 

                     

ablertes pels 
orals. 

ustin a allò d

ecció individ

les instruccio

r allò estable

el RD 1627/

nalitats de co
lles per dupl

e hagi aprova
à l’oficina de 

re en l’obra, 
de l’obra o,
tativa. 

ció facultativa
s persones o
n a l’obra, el
e seguretat 
otacions en e

cidències, el 
gui necessà

ctista afectat 
ència a qua
quest llibre p

aralització de
e risc greu i
at, o en el s
nt-i-quatre ho
s realitza l’ob

ions en el lli

de les obres
ta i deixarà 
circumstànci
alització de d

necessaris, a
ualment notif
paralització i 

                      

treballadors

disposat al R

dual als ter

ons del Coor

ert al Pla de S

/97, modific

ontrol i segui
icat, habilitat
at el Pla de S
supervisió d

i estarà en 
 quan no f

a de l’obra, e
o òrgans am
ls representa
i salut en e

ell, relaciona

Coordinado
ria la design
i als represe

alsevol incom
per les perso

els treballs o
i imminent p
seu defecte,
ores, una co
bra. 

bre al contra

s, observés 
constància 

es de risc gr
determinats 

a la Inspecció
ficarà al con
als represen

E

                     

a l’Article 29

eial Decret 1

rmes previs

rdinador en m

Seguretat i S

cació per R

iment del pla
t a tal efecte
Seguretat i S
e projectes o

poder del co
os necessàr

els contractist
mb responsab
ants dels treb
el treball de
des amb les

r en matèria
nació de Coo
entats dels t
mpliment de
ones faculta
, en el seu c
per a la seg
 la Direcció
opia a la In

actista afecta

incomplimen
d’aquest in

reu i imminen
treballs o, e

ó de Treball 
tractista, i e
ntants dels tr

Estudi de Segu

                      

9, apartats 1

1215/ 1.997. 

stos al Reia

matèria de se

Salut. 

RD 1109/20

a de seguret
e. Facilitat pe
Salut. En les 
o òrgans equ

oordinador en
ria la desig

stes i sot-con
bilitats en m
balladors i e

e les Admini
s finalitats qu

a de seguret
ordinador, la
treballadors 
e les advert
ades per a fe
cas, de la to

guretat i la s
ó Facultativa
nspecció de 

at i als repre

nt de les me
ncompliment 
nt per a la se
en el seu ca

i Seguretat S
n el seu cas
reballadors. 

EXP 1216
retat i Salut

       

83/88

 i 2 de la 

al Decret 

eguretat i 

07) 

at i salut, 
el Col·legi 

obres de 
uivalent. 

n matèria 
nació de 

ntractistes 
matèria de 

ls tècnics 
istracions 
e al llibre 

tat i salut 
a Direcció 
d’aquest. 
tències o 
er-la, així 
otalitat de 
salut dels 
, estaran 
Treball i 

esentants 

esures de 
al Llibre 

eguretat i 
as, de la 

Social de 
s als sot-



         
 

 
www.m
 
 

Els c
adeq
la sev

Una c
conei
centr

 6.8.

La co
al co
consi

La co
prese

Les r
haura

 6.9.

L’obe
de se

El pla
Socia
Admi

 
                      

masalaconsultor

contractistes 
uada i comp
va seguretat 

còpia de Pla
ixement i se
re de treball. 

Avís prev

omunicació d
omençament
ideració de c

omunicació 
ent Reial dec

referències q
an entendre 

Obertura 

ertura del cen
eguretat i sal

a de segure
al i dels tè
nistracions p

 

                     

rs.com 

i sot-contra
prensible de 
 i salut a l’ob

a de Seguret
eguiment, se

vi (Art.18 de

d’obertura de
t dels treba
contractistes 

d’obertura in
cret. 

que en l’orde
realitzades a

del centre 

ntre de treba
ut al que es 

etat i salut es
ècnics dels 
públiques co

                     

actistes deu
totes les me

bra. 

tat i Salut i d
erà facilitada

el RD 1627

el centre de 
alls i es p
d’acord amb

nclourà el p

enament jurí
a la comunica

de treball

all haurà de c
refereix l’arti

starà a disp
òrgans es

mpetents. 

 

                     

uran garantir
esures que h

de les seves
a pel contra

7/97, modifi

treball a l’au
presentarà ú
b el que disp

pla de segur

ídic es realit
ació d’obertu

(Art.19 del

comunicar-s
icle del R.D. 

posició perma
specialitzats 

                      

r que els tr
hagin d’adop

s possibles m
actista als re

icació per R

utoritat labora
únicament p
posa aquest R

retat i salut 

zen a l’avís 
ura. 

l RD 1627/9

se a l’autorita
1627/97. 

anent de la 
en matèria

E

                     

eballadors r
ptar-se en all

modificacions
epresentants

RD 337/201

al competen
pels empres
Reial decret.

a què es re

previ a les o

97) 

at laboral, i h

Inspecció de
a de segure

Estudi de Segu

                      

rebin una in
lò que es ref

s, als efectes
s dels trebal

10) 

t haurà de s
saris que ti
. 

efereix l’artic

obres de co

haurà d’inclou

e Treball i S
retat i salut

EXP 1216
retat i Salut

       

84/88

nformació 
fereixin a 

s del seu 
ladors al 

ser prèvia 
inguin la 

cle 7 del 

onstrucció 

ure el pla 

Seguretat 
t en les 



         
 

 
www.m
 
 

 7.

S’est
la qua

 

 

Signa

 

 

 

 
                      

masalaconsultor

Pressup

ima el press
antitat de 6.9

at: Miquel Àn

Arquitecte

Masala C

Barcelona

                     

rs.com 

ost i amid

supost d’Exe
900 €. 

ngel Sala i M

e 

Consultors 

a, Febrer de 

                     

dament  

cució Materi

Mateus 

2016 

                     

al assignat a

                      

a la Segureta

E

                     

at i Salut Lab

Estudi de Segu

                      

boral de les 

EXP 1216
retat i Salut

       

85/88

obres en 



 
 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT   FEBRER 2016

Estudi de Gestió de Residus 

 



 

 

 



 

EXP 1216
Estudi de Gestió de Residus

 

www.masalaconsultors.com 
 

3/35

 

 

ÍNDEX 

 
Memòria justificativa del compliment del Decret regulador dels enderrocs i de la producció de residus 
de construcció. 

1.  INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS ................................................................................................... 5 
2.  MARC LEGAL ............................................................................................................................ 6 
3.  DEFINICIÓ DE CONCEPTES .................................................................................................... 8 
4.  TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS, IDENTIFICACIÓ DEL RESIDUS (SEGONS ORDEN 
MAM 304/2002) .................................................................................................................................. 9 
5.  ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN 
EL CAPÍTOL 17 DEL CER. .............................................................................................................. 14 
6.  ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU QUE ES GENERARÀ A 
L’OBRA ............................................................................................................................................. 15 
7.  PREVISIÓ D’OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ A LA MATEIXA OBRA O A 
EMPLAÇAMENTS EXTERNS (EN AQUEST CAS S’IDENTIFICARÀ EL DESTÍ PREVIST). ......... 19 
8.  PREVISIÓ D’OPERACIONS DE VALORITZACIÓ "IN SITU" DELS RESIDUS GENERATS. 20 
9.  PROCESSOS, GESTIONS, DESTÍ PREVIST I GESTORS PER ALS RESIDUS NO 
REUTILITZABLES NI VALORITZABLES "IN SITU" (INDICANT CARACTERÍSTIQUES I 
QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU). ................................................................................. 21 
10.  PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES ........................................................... 27 
11.  PLECS DE CONDICIONS .................................................................................................... 28 
12.  VALORACIÓ DE LA DESPESA PREVISTA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, DESPESA QUE FORMARÀ PART DEL PRESSUPOST DEL 
PROJECTE EN CAPÍTOL ESPECÍFIC ............................................................................................ 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

EXP 1216
Estudi de Gestió de Residus

  

 
 
 

www.masalaconsultors.com 
 

5/35

 

 
 

 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

Amb aquest annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar el seguiment i control dels 
residus de construcció i d’enderrocs generats en obra en el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) que 
pugui tenir el Promotor de les obres. 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 
residus de construcció i d’enderrocs. 

El Promotor, com a productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la normativa específica 
vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de 
valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament 
sostenible de l’activitat de la construcció. 

Per tant, el document ha de servir com a memòria justificativa del compliment del Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, i del compliment del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció, i del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora dels residus 

A l'Estudi de gestió de residus s’ha d’atorgar el caràcter de orientatiu, ja que en el moment de la 
seva redacció no es disposa de les dades mínimes necessàries respecte de les empreses 
subcontractistes intervinents en l'obra i dels gestors de residus que seran contractats per obtenir la 
finalitat d'aquest estudi. 

Per tal de delimitar la responsabilitat del redactor del "Estudi de gestió de residus", a l'inici de l'obra 
s'ha de requerir el constructor perquè redacti el Pla de gestió de residus a què fa referència el RD 
105/2008 sobre la base de la realitat de l'obra. 
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2. MARC LEGAL 

La Constitución Española, en l'article 45, reconeix el dret de tots els espanyols a gaudir d'un medi 
ambient adequat per al desenvolupament de la persona i establir el correlatiu deure de conservar-
lo. Així mateix, en l'apartat segon, encomana a les administracions públiques la funció de vetllar per 
l'ús racional dels recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar 
el medi ambient. La Unió Europea, en matèria de medi ambient, i concretament en la seva política 
de residus, a través de la Directiva comunitaria 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, 
por la que se modifica la Directiva 75/442 / CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975, incorpora a 
aquesta política la concepció única, establint una norma comuna per a tot tipus de residus, sense 
perjudici que en determinats casos sigui necessària una regulació específica a causa de les 
característiques especials de certs residus. La Ley 22/2011, sobre residuos i suelos contaminados, 
incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la concepció única en la política de residus, establint el 
règim jurídic i les competències de les diferents administracions públiques en aquesta matèria. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

Marc Legislatiu Europeu 

 DIRECTIVA 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas 

 DIRECTIVA 91/689/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos 
peligrosos. 

Marc Legislatiu Estatal 

 LEY 5/2013, de 11 de junio. Por la que se modificant la Ley 16/2002, de 1 de juliol, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de juliol, de 
residuos y suelos contaminados 

 LEY 22/2011, de 28 de julio, sobre residuos y suelos contaminados (BOE nº181, de 28 de 
julio). 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 

 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 Corrección de errores de la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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Marc Legislatiu Autonòmic. 

CATALUNYA 

 DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus 

 LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

 DECRET 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 DECRET 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 DECRET 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus. 

 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

 DECRET 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a 
Catalunya. 
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3. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de 
Residu inclosa en la normativa reguladora dels residus, es generi en una obra de construcció o 
demolició. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap 
altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en 
contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. 
La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de 
ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 
de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Productor de residus de construcció i d’enderrocs: 

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 
productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció 
o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i d’enderrocs: la persona física o jurídica que tingui al 
seu poder els residus de la construcció i demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus. 
Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de 
construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No 
tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte 
aliè. 

Tractament previ: procés físic, tèrmic, químic o biològic, incloent la classificació, que canvia les 
característiques dels residus de construcció i enderroc reduint el seu volum o la seva perillositat, 
facilitant la manipulació, incrementant el seu potencial de valorització o millorant el seu 
comportament a l’abocador. 

S'ha de dir que, sigui el que sigui l'origen del residu, es pot donar el cas que entre els seus 
constituents apareguin residus qualificats com perillosos en aplicació de l'Ordre MAM 304/2002, que 
són tots aquells que es trobin contaminats amb substàncies perilloses (amiant, mercuri, PCB, etc.) 
o envasos que les hagin contingut. Qualsevol activitat de gestió implicarà la separació, 
preferentment en origen, d'aquests residus, que seguiran les vies establertes de la norma 
corresponent als residus perillosos. 



 

EXP 1216
Estudi de Gestió de Residus

 
                                                                                                                                                                       
 
 

www.masalaconsultors.com 9/35

 
 
 

4. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS, IDENTIFICACIÓ DEL RESIDUS 
(SEGONS ORDEN MAM 304/2002) 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 
2002. Amb el catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins residus han d’ésser 
considerats com a perillosos (especials). 

En el Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què 
coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o deposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació 
del Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 05 04 Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 06

17 05 08 Balast de víes ferrades diferent de l'especificat en el codi 17 05 07

1. Sorra, grava i altres àrids
01 04 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels anomenats en el codi 01 04 07

01 04 09 Residus de sorra i argila

17 01 01 Formigó

3. Maons, rajoles i altres ceramics
17 01 02 Maons

17 01 03 Teules i materials ceràmics

17 01 07 Barreges de formigó, maons, teules i material ceràmic diferents de les especificades en el codi 17 
01 06

4. Pedra
17 09 04 RDCs barrejats diferents als dels codis 17 09 01, 02 i 03

2. Formigó

RCD: Terres

RCD: Naturalesa pètria
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x 17 03 02 Barreges bituminoses diferents de les del codi 17 03 01

2. Fusta
x 17 02 01 Fusta

3. Metalls
17 04 01 Coure, bronze, llautó

17 04 02 Alumini

17 04 03 Plom

17 04 04 Zinc

17 04 05 Ferro i acer

17 04 06 Estany

x 17 04 06 Metalls barrejats

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

4. Paper
x 20 01 01 Paper

5. Plàstic
x 17 02 03 Plàstic

6. Vidre
x 17 02 02 Vidre

7. Guix
x 17 08 02 Materials de construcció a partir de guix diferents als del codi 17 08 01

1. Asfalt

RCD: Naturalesa no pètria
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1. Deixalles
x 20 02 01 Residus biodegradables

x 20 03 01 Barreja de residus municipals

2. Potencialment perillosos i altres
17 01 06 Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's)

17 02 04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles

17 03 01 Barreges bituminoses que contenen quitrà de hulla

17 03 03 Quitrà de hulla i productes quitranats

x 17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà de hulla i altres SP's

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen Amiant

17 06 03 Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses

17 06 05 Materials de construcció que contenen Amiant

17 08 01 Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's

17 09 01 Residus de construcció i enderroc que contenen mercuri

17 09 02 Residus de construcció i enderroc que contenen PCB's

17 09 03 Altres residus de construcció i enderroc que contenen SP's

x 17 06 04 Materials d'aïllament diferents dels codis 17 06 01 y 03

17 05 03 Terres i pedres que contenen SP's

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses

17 05 07 Balast de vies ferrades que contenen substàncies perilloses

x 15 02 02 Absorvents contaminats (draps,…)

x 13 02 05 Olis utilitzats (minerals no clorats de motor,…)

x 16 01 07 Filtres d'oli

x 20 01 21 Tubs fluorescents

16 06 04 Piles alcalines i salines

16 06 03 Piles botó

x 15 01 10 Envasos buits de metall o plàstic contaminat

x 08 01 11 Sobres de pintura o vernissos

x 14 06 03 Sobres de disolvents no halogenats

x 07 07 01 Sobres de desencofrants

x 15 01 11 Aerosols buits

16 06 01 Bateries de plom

x 13 07 03 Hidrocarburs amb aigua

17 09 04 RDCs barrejats diferents codis 17 09 01, 02 i 03

RCD: Potencialment perillosos i altres
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Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents: 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 

 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

 (17) Residus de construcció i d’enderrocs 

RUNA: 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 
FUSTA: 
17 02 01 Fusta 
 
PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 
 
FERRALLA: 
17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges) 
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
RESIDUS ESPECIALS. 
(17) Residus de construcció i d’enderrocs 
17 09 01    Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants 

que   contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que 
contenen substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per 
aquestes. 
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17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses. 
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
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5. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO 
INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER. 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 20 del CER, s’inclou els residus 
biodegradables per a la gestió de restes vegetals. 

20 02 01  Residus biodegradables per a la gestió de restes vegetals. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 (15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció 
no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 
i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
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6. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU QUE ES 
GENERARÀ A L’OBRA  

Les possibles situacions que es poden considerar són: 

situació es dóna a l’obra 
Enderroc total NO 
Enderroc parcial SÍ 
Obra Nova NO 
Obra Reforma SÍ 
Residus generats en obra SÍ 

 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus del Catàleg Europeu de Residus 
(CER), definida en l’aparat 4 del present document. 

6.1. RESIDUS D’ENDERROC GENERATS EN OBRA 

En el present apartat s’elabora una estimació dels pesos i volums de residus de demolició o 
enderrocs que es generen en obra.  

L’elaboració de l’estimació del volum de residus  d’enderroc s’ha de realitzar mitjançant una taula 
tipus que s’adjunta en el present apartat. 

Residus d’enderroc parcial: 

 

 

 

pes t

     parets i murs de fàbrica 0,000 # 0,000

     murs de mamposteria, pedra 0,000 # 0,000

     sostres amb bigues metàl·liques 0,000 # 0,000

     sostres amb bigues de formigó 0,000 # 0,000

     llosa de ceràmica  armada 0,000 # 0,000

     formigó armat 0,000 # 0,000

     sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta 0,000 # 0,000

     sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó 0,000 # 0,000

     capa de compressió de sostres i forjats amb armat 0,000 # 0,000

     cobertes (acabat) 0,000 # 0,000

     cobertes (base i pendents) 0,000 # 0,000

     cel rasos 0,000 # 0,000

     paviments 0,000 # 0,000

     revestiments 0,000 # 0,000

     vidres 0,000 # 0,000

     f ibrociment en plaques 0,000 # 0,000

     metalls 650,894 # 111,937

     altres 0,711 # 23,986

   Residus d'enderroc 651,60 t m3

volum m3  

   Residus d'enderroc parcial durant la construcció

135,92



 

EXP 1216
Estudi de Gestió de Residus

 
                                                                                                                                                                       
 
 

www.masalaconsultors.com 16/35

 
 
 

6.2. RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ GENERATS EN OBRA 

En el present apartat s’elabora una estimació dels pesos i volums de residus de construcció que es 
generen en obra.  

S’ha de tenir en consideració que l’estimació del volum de residus de construcció en l’obra i els 
imports econòmics dels capítols de l’obra considerats en el pressupost d’execució tenen una estreta 
relació considerada en diferents estudis per diferents factors de conversió que depenen del tipus 
d’edificació. 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 

L’elaboració de l’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha de realitzar mitjançant 
una taula tipus que s’adjunta en el present apartat. 

Rehabilitació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.095,00 m2

5,00%
Rehabilitació integral 0,9
Reforma afectant elements estructurals 0,7

2.011,75 m2 Reforma no afectant elements estructurals 0,5
Reforma poca entitat 0,3

100,00% 0,7

   Superfície equivalent 2011,75 m2

Pes Pes residus Volum Volum 

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 25,72 45,91

obra de fàbrica 0,36634 0,00 0,0407 0,00

formigó 0,036464 0,00 0,02605 0,00

petris 0,00786 15,81 0,0118 23,74

guixos 0,003927 7,90 0,00972 19,55

altres 0,001 2,01 0,0013 2,62

   embalatges 13,85 80,83

fustes 0,001207 2,43 0,0045 9,05

plàstics 0,00158 6,40 0,01035 40,64

paper i cartró 0,00083 1,67 0,01188 23,90

metalls 0,00065 3,35 0,0018 7,24

39,57 t # 126,74 m3

   Residus de rehabilitació (construcció)

Percentatge aproximat del pressupost corresponent a
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost d'execució 
de la rehabilitació en %                                           (20% màxim)

   Residus de rehabilitació ( construcció )        ( superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

superfície de reforma o rehabilitació

  Residu de rehabilitació (construcció) 

superfície d'obra nova equivalent 

coeficient d'afectació

Tipus de rehabilitació
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6.3. RESUM RESIDUS GENERATS EN OBRA 

A continuació es presenta el resum de residus generats en obra.  En aquest resum no s’inclou 
l’esponjament del material d’excavació o residus generats. 

 

 

 

 

 

 

 

Codificació residus LER Pes residus Volum

Ordre MAM/304/2002 (tones) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,000 0,000

formigó 170101 0,000 0,000

petris 170107 0,000 0,000

metalls 170407 650,894 111,937

fustes 170201 0,000 0,000

vidre 170202 0,000 0,000

plàstics 170203 0,000 0,000

guixos 170802 0,000 0,000

betums 170302 0,000 0,000

fibrociment 170605 0,000 0,000

altres 0,711 23,986

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

651,604 t 135,92 m 3

Codificació residus LER Pes residus Volum

Ordre MAM/304/2002 (tones) (m3)

   sobrants d'execució 25,724 45,908

obra de fàbrica 170102 0,000 0,000

formigó 170101 0,000 0,000

petris 170107 15,812 23,739

guixos 170802 7,900 19,554

altres 2,012 2,615

   embalatges 13,848 80,832

fustes 170201 2,428 9,053

plàstics 170203 6,400 40,640

paper i cartró 170904 1,670 23,900

metalls 170407 3,350 7,240

   Totals de construcció 39,572 t 126,741 m 3

   Residus d'enderroc 

   Totals d'enderroc 

   Residus de construcció
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MESURES DE SEGREGACIÓ "IN SITU" PREVISTES (CLASSIFICACIÓ/SELECCIÓ) 

En base l’article 5.5 del RD 105/2008 i l’article 12 del Decret 89/2010 (la que preval), els residus de 
construcció i enderroc han de separar-se en fraccions, quan, de manera individualitzada per a cada 
una de dites fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents 
quantitats: 

Norma RD 105/2008 Decret 89/2010 
Formigó 80,00 T 80,00 T 

Maons, teules, ceràmics 40,00 T 40,00 T 

Metalls 2,00 T 2,00 T 

Fusta 1,00 T 1,00 T 

Vidre 1,00 T 1,00 T 

Plàstics 0,50 T 0,50 T 

Paper i cartró 0,50 T 0,50 T 
 
Mesures utilitzades (es marquen les caselles segons el que s’aplica): 

Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos. x 
Enderroc separatiu / segregació en obra (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartró + 
envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions establertes a 
l’article 5.5 del RD 105/2008. 

 

Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en 
planta. x 

 

Els contenidors o sacs industrials utilitzats compliran les especificacions que indica la normativa per 
la que es regula la gestió dels residus de construcció i enderroc. 
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7. PREVISIÓ D’OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ A LA MATEIXA OBRA O 
A EMPLAÇAMENTS EXTERNS (EN AQUEST CAS S’IDENTIFICARÀ EL 
DESTÍ PREVIST). 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o 
extern): 

OPERACIÓ PREVISTA  DESTÍ PREVIST 

No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o en 
emplaçaments externs, simplement seran transportats a 
abocador autoritzat. 

  

Reutilització de terres procedents de l’excavació.  Extern 

Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o 
en urbanització.  Extern 

Reutilització de materials ceràmics. x Extern 

Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…  Extern 

Reutilització de materials metàl·lics.  Extern 

Altres (indicar)   
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8. PREVISIÓ D’OPERACIONS DE VALORITZACIÓ "IN SITU" DELS RESIDUS 
GENERATS. 

Es marquen les operacions previstes: 

OPERACIÓ PREVISTA  

No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement 
seran transportats a abocador autoritzat. x 

Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia.  
Recuperació o regeneració de dissolvents.  

Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzen no dissolvents.  

Reciclatge o recuperació de metalls o compostos metàl·lics.  

Reciclatge o recuperació d’altres matèries orgàniques.  
Regeneració d’àcids i bases.  
Tractament de sòls, per a una millora ecològica dels mateixos.  
Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió 96/350/CE.  
Altres (indicar)  
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9. PROCESSOS, GESTIONS, DESTÍ PREVIST I GESTORS PER ALS 
RESIDUS NO REUTILITZABLES NI VALORITZABLES "IN SITU" 
(INDICANT CARACTERÍSTIQUES I QUANTITAT DE CADA TIPUS DE 
RESIDU). 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 
de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

9.1. PROCÉS DE DECONTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS. 

Per a una correcta gestió dels residus generats s’ha de tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt 
d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de 
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de 
facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa 
homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant disposició, la deconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 
components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 
aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 
especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 
són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

 Asfalt. 

 Formigó. 

 Terres, roca. 

 Material vegetal. 

 Cablejat. 

 Metalls. 

 Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

 Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

 Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

 Naturalesa dels riscs. 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
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9.2. GESTIONS SOBRE RESIDUS 

Consultat el Catàleg de Residus de Catalunya, els residus generats en la present obra es poden 
gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos: 

T 11- Deposició de residus inerts 

 Formigó 

 Metalls 

 Vidres, plàstics 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició 

 Formigó, maons 

 Materials ceràmics 

 Vidre 

 Terres 

 Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V 14- Reciclatge de vidre 

V 15- Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V 83- Compostatge 

El seguiment es realitzarà visualment i documentalment tal i com indiquen les normes del 
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

Zona d’aplec de terres Zona 
d’emmagatzematge 
de residus perillosos 
en peces 

Zona d’aplec de 
formigó 

Zona d’aplec de 
material ceràmic 

Zona d’aplec de 
metalls 

Contenidor de fusta 
per reciclar 

Contenidor de paper i 
cartró per reciclar 

Contenidor de plàstic 
per reciclar 

Zona 
d’emmagatzematge 
de residus perillosos 
en dipòsits

Zona d’aplec de 
materials banals per 
abocador 
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 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors 
de residus. 

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor 
d’un residu i el destinatari d’aquest i que té com objecte el reconeixement de l’aptitud del 
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del 
residu, al productor o posseïdor del residu. 

9.3. GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 
provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en 
la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada 
en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria 
els següents: 

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 
envasos que els contenen. 

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinària i equips. 

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 
els contenen. 

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen. 

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i 
es concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la 
correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 
assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa 
adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, 
transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest ús, 
donant especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en transvasament de 
recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament 
identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar 
fugues durant la seva manipulació. 
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En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes 
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats 
i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 

 El codi d’identificació dels residus 

 El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

 La data d’envasament 

 La naturalesa dels riscos que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 

9.4. DESTÍ PREVIST. 

Segons la terminologia emprada el destí dels residus serà també diferent: 

RCD:   Residus de la Construcció i Demolició 

RSU:   Residus Sòlids Urbans 

RNP:   Residus NO perillosos 

RP:  Residus perillosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tractament Destí

17 05 04 Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 Sense tractament esp. Restauració / Abocador
17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 06 Sense tractament esp. Restauració / Abocador
17 05 08 Balast de víes ferrades diferent de l'especificat en el codi 17 05 07 Sense tractament esp. Restauració / Abocador

Tractament Destí

1. Sorra, grava i altres àrids
01 04 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels anomenats en el codi 01 04 07 Reciclat Planta de reciclatge RCD

01 04 09 Residus de sorra i argila Reciclat Planta de reciclatge RCD

17 01 01 Formigó Reciclat / Abocador Planta de reciclatge RCD

3. Maons, rajoles i altres ceramics
17 01 02 Maons Reciclat Planta de reciclatge RCD
17 01 03 Teules i materials ceràmics Reciclat Planta de reciclatge RCD
17 01 07 Barreges de formigó, maons, teules i material ceràmic diferents de les especificades en el codi 17 Reciclat / Abocador Planta de reciclatge RCD

4. Pedra
17 09 04 RDCs barrejats diferents als dels codis 17 09 01, 02 i 03 Reciclat Planta de reciclatge RCD

RCD: Terres

RCD: Naturalesa pètria

2. Formigó
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Tractament Destí

x 17 03 02 Barreges bituminoses diferents de les del codi 17 03 01 Reciclat Planta de reciclatge RCD

2. Fusta
x 17 02 01 Fusta Reciclat Gestor autoritzat RNPs

3. Metalls
17 04 01 Cobre, bronze, llautó Reciclat
17 04 02 Alumini Reciclat
17 04 03 Plom

17 04 04 Zinc

17 04 05 Ferro i acer Reciclat
17 04 06 Estany

x 17 04 06 Metalls barrejats Reciclat
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 Reciclat

4. Paper
x 20 01 01 Paper Reciclat Gestor autoritzat RNPs

5. Plàstic
x 17 02 03 Plàstic Reciclat Gestor autoritzat RNPs

6. Vidre
x 17 02 02 Vidre Reciclat Gestor autoritzat RNPs

7. Guix
x 17 08 02 Materials de construcció a partir de guix diferents als del codi 17 08 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs

Tractament Destí

1. Deixalles
x 20 02 01 Residus biodegradables Reciclat / Abocador Planta de reciclatge RSU

x 20 03 01 Barreja de residus municipals Reciclat / Abocador Planta de reciclatge RSU

2. Potencialment perillosos i altres
17 01 06 Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's) Dipòsit Seguretat
17 02 04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles Tractament Físic-Químic

17 03 01 Barreges bituminoses que contenen quitrà de hulla Dipòsit / Tractament

17 03 03 Quitrà de hulla i productes quitranats Dipòsit / Tractament

x 17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses Tractament Físic-Químic

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà de hulla i altres SP's Tractament Físic-Químic

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen Amiant Dipòsit Seguretat

17 06 03 Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses Dipòsit Seguretat

17 06 05 Materials de construcció que contenen Amiant Dipòsit Seguretat

17 08 01 Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's Tractament Físic-Químic

17 09 01 Residus de construcció i enderroc que contenen mercuri Dipòsit Seguretat

17 09 02 Residus de construcció i enderroc que contenen PCB's Dipòsit Seguretat

17 09 03 Altres residus de construcció i enderroc que contenen SP's Dipòsit Seguretat

x 17 06 04 Materials d'aïllament diferents dels codis 17 06 01 y 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs

17 05 03 Terres i pedres que contenen SP's Tractament Físic-Químic

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses Tractament Físic-Químic

17 05 07 Balast de vies ferrades que contenen substàncies perilloses Dipòsit / Tractament

x 15 02 02 Absorvents contaminats (draps,…) Dipòsit / Tractament

x 13 02 05 Olis utilitzats (minerals no clorats de motor,…) Dipòsit / Tractament

x 16 01 07 Filtres d'oli Dipòsit / Tractament

x 20 01 21 Tubs fluorescents Dipòsit / Tractament

16 06 04 Piles alcalines i salines Dipòsit / Tractament

16 06 03 Piles botó Dipòsit / Tractament

x 15 01 10 Envasos buits de metall o plàstic contaminat Dipòsit / Tractament

x 08 01 11 Sobres de pintura o vernissos Dipòsit / Tractament

x 14 06 03 Sobres de disolvents no halogenats Dipòsit / Tractament

x 07 07 01 Sobres de desencofrants Dipòsit / Tractament

x 15 01 11 Aerosols buits Dipòsit / Tractament

16 06 01 Bateries de plom Dipòsit / Tractament

x 13 07 03 Hidrocarburs amb aigua Dipòsit / Tractament

17 09 04 RDCs barrejats diferents codis 17 09 01, 02 i 03 Dipòsit / Tractament Restauració / Abocador

Gestor autoritzat RPs

RCD: Naturalesa no pètria

RCD: Potencialment perillosos i altres

1. Asfalt

Gestor autoritzat RNPs

Gestor autoritzat RPs
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GESTORS AUTORITZATS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 
Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de 
l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc.cat/ca/aplicatius/municipal/cgr_consulta_municipal.asp?Tresidu=RUN 

Els gestors es diferenciaran en els següents sectors: 

 Residus inerts 

 Plàstics 

 Fustes 

 Runes 

 Ferralla 

 Paper i cartró 

 Restes vegetals 

 Residus especials 

 Vidre 

Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les taules adjuntes. 

Runes. Ferralla. Paper i cartró. Fustes. Plàstics. Vidre 

Nom del gestor: Centre de Triatge Barcelona, SA 

Nom del gestor: Centre de Triatge Barcelona, S.A. 

Codi de gestor E-790.02 

Operacions autoritzades 
T11 Deposició de residus inerts 
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

Adreça física 
Pol. ind. Zona Franca c/ sector b, c/ d, 60  
(08040) Barcelona  

Adreça correspondència 
Pol. ind. Zona Franca c/ sector b, c/ d, 60  
(08040) Barcelona  

Telèfon 902100635 
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10. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES 

El Contractista en el Pla de Gestió de Residus i en el Pla d'Obra inclourà plànols on s'especifiqui la 
ubicació de les instal·lacions previstes per a la separació, emmagatzematge, manipulació i altres 
operacions de gestió de residus de la construcció i enderrocament dins de l'obra. 

Els plànols podran ser modificats en un futur per tal de poder adaptar-se a les característiques de 
l'obra, sempre que hi ha un acord previ de la Direcció Facultativa de l'obra. 

En els plànols s'especifica la situació i dimensions de: 

Baixants de runes. x 
Aplecs i / o contenidors dels diferents RCD (terres, petris, fustes, plàstics, metalls, vidres, 
cartrons ...). x 

Zones o contenidor pel rentat de canaletes / cubetes de formigó. x 
Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos. x 
Contenidors per a residus urbans. x 
Planta mòbil de reciclatge "in situ".  
Ubicació dels aplecs provisionals de materials per a reciclar com àrids, vidre, fusta o materials 
ceràmics. x 

 

Serveixi d'exemple la documentació gràfica adjunta d'aquestes instal·lacions genèriques, 
s'adaptaran a les característiques de l'obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus i han de constar 
en el Pla de Seguretat i Salut. 

INSTAL·LACIONS PREVISTES: Tipus i dimensions de contenidors de residus per obres 

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics Bidó 200 L .Apte per a residus especials

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

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

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta
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11. PLECS DE CONDICIONS 

11.1. PER AL PRODUCTOR DE RESIDUS. (Article 4 RD 105/2008) 

1.- Incloure en el Projecte d’Execució de l’obra en qüestió, un “estudi de gestió de residus”, el qual 
ha de contenir com a mínim: 

a) Estimació dels residus que es vagin a generar. 

b) Les mesures per a la prevenció d’aquests residus.  

c) Les operacions encaminades a la possible reutilització i separació d’aquests residus. 

d) Plànols d’instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, manipulació, separació, etc… 

e) Plec de Condicions 

f) Valoració del cost previst de la gestió dels residus, a capítol específic. 

2.- En obres d’enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos, 
així com la seva retirada selectiva per evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, 
i assegurar la seva retirada a gestors autoritzats de residus perillosos. 

3.- Disposar de la documentació que acrediti que els residus han estat gestionats adequadament, 
ja sigui en la pròpia obra, o entregats a una instal·lació per al seu posterior tractament per Gestor 
Autoritzat. Aquesta documentació la ha de guardar com a mínim els 5 anys següents. 

4.- Si fos necessari, per així exigir-ho, constituir la paga i senyal o garantia que asseguri 
l’acompliment dels requisits establerts a la Llicència, en relació amb els residus. 

11.2. PER AL POSSEÏDOR DELS RESIDUS A L’OBRA. (Article 5 RD 105/2008) 

La figura del posseïdor dels residus a l’obra és fonamental per a una eficaç gestió dels mateixos, 
donat que està a la seva mà prendre les decisions per a la millor gestió dels residus i les mesures 
preventives per a minimitzar i reduir els residus que s’originen.  

En síntesis, els principis que s’han d’observar són els següents:  

1.- Presentar al promotor un Pla que reflecteixi com portarà a càrrec aquesta gestió, si decideix 
assumir-la ell mateix, o en el seu defecte, si no és així,  estarà obligat a entregar-los a un Gestor de 
Residus acreditant-lo fefaentment. Si els entrega a un intermediari que únicament exerceixi funcions 
de recollida per a entregar-los posteriorment a un Gestor, haurà de, igualment, poder acreditar quin 
és el Gestor final d’aquests residus. 

2.- Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa, i acceptat per la Propietat, passant 
llavors a ser un altre document contractual de l’obra. 

3.- Mentre es trobin els residus en el seu poder, els ha de mantenir en condicions d’higiene i 
seguretat, així com evitar la barreja de les diferents fraccions ja seleccionades, si aquesta selecció 
fos necessària, doncs a més estableix l’articulat a partir de quins valors s’ha de procedir a aquesta 
classificació de manera individualitzada. 

Aquesta classificació, que és obligatòria un cop s’han sobrepassat determinats valors conforme al 
material de residu que sigui (indicat a l’apartat 3), pot ser dispensada per l’administració autonòmica, 
de manera excepcional. 

Ja en el seu moment, la Llei 10/1998 del 21 d’Abril, de Residus, en el seu article 14, anomenava la 
possibilitat d’eximir de l’exigència a determinades activitats que poguessin realitzar aquesta 
valoració o de l’eliminació d’aquests residus no perillosos en els centres de producció, sempre que 
les Comunitats Autònomes dictessin normes generals sobre cada tipus d’activitat, en les que es fixin 
els tipus i quantitats de residus i les condicions en les que l’activitat pot quedar dispensada. 

Si ell no pogués per falta d’espai, ha d’obtenir igualment per part del Gestor final, un document que 
acrediti que ell ha realitzat en comptes del Posseïdor dels residus. 



 

EXP 1216
Estudi de Gestió de Residus

 
                                                                                                                                                                       
 
 

www.masalaconsultors.com 29/35

 
 
 

4.- Ha d’afrontar els costos de gestió, i entregar al Productor (Promotor), els certificats i demés 
documentació acreditativa. 

5.- En tot moment complirà les normes i ordres dictades.  

6.- Tot el personal de l’obra, del qual és el responsable, coneixerà les seves obligacions sobre la 
manipulació dels residus d’obra.  

7.- Es necessari disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials utilitzats o 
reciclats propers a la ubicació de l‘obra. 

8.- Les iniciatives per a reduir, reutilitzar i reciclar els residus a l’obra han de ser coordinades 
correctament.  

9.- Animar al personal de l’obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus.  

10.- Facilitar la difusió, entre tot el personal de l’obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen en la 
pròpia obra per a la millor gestió dels residus.  

11.-  Informar als tècnics redactors del projecte sobre les possibilitats d’aplicació dels residus a la 
pròpia obra o a una altra.  

12.- Ha de seguir-se un control administratiu de la informació sobre el tractament dels residus a 
l’obra, i per això s’han de conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora d’ella.  

13.- Els contenidors han d’estar etiquetats correctament, de manera que els treballadors de l’obra 
sàpiguen on han de dipositar els residus.  

14.- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra abans de 
optar per utilitzar materials procedents d’altres solars.  

11.3. PER AL PERSONAL DE L’OBRA 

El personal de l’obra és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i normes que el 
responsable de la gestió dels residus disposi. Però, a més, es pot servir de la seva experiència 
pràctica en l’aplicació d’aquestes prescripcions per a millorar-les o proposar-ne de noves. 

Per al personal d’obra, que estan sota la responsabilitat del Contractista, i conseqüentment del 
Posseïdor dels Residus, estan obligats a: 

1.- Etiquetar de manera convenient cada un dels contenidors que s’utilitzaran en funció de les 
característiques dels residus que es dipositaran.  

2.- Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se en cada 
recipient. La informació ha de ser clara i comprensible.  

3.- Les etiquetes han de ser de gran format i resistents a l’aigua. 

4.- Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. Les etiquetes es col·locaran per facilitar 
la correcta separació dels mateixos. 

5.- Separar els residus a mesura que són generats per a que no es barregin amb altres i resultin 
contaminants. 

6.- No col·locar residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra ja que, si s’ensopega amb ells o 
queden estesos sense control, poden ser causa d’accidents. 

7.- Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més difícils de manipular i 
transportar, i donen lloc a caigudes de residus, que no acostumen a ser recollits de terra.  

8.- Els contenidors han de sortir de l’obra perfectament coberts. No s’ha de permetre que l’abandonin 
sense estar-ho ja que poden originar accidents durant el transport. 

9.- Per a una gestió més eficient, s’han de proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o reciclar 
els residus produïts a l’obra. 
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10.- Les bones idees s’han de comunicar als gestors dels residus de l’obra per tal que les apliquen 
i les comparteixin amb la resta del personal. 

11.4. AMB CARÀCTER GENERAL 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 
l’emmagatzematge, manipulació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 
construcció i enderroc a obra. 

Gestió de residus de construcció i enderroc 

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació d’acord amb la Llista 
Europea de Residus publicada per Ordre MAM 304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions 
posteriors.  

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per 
part d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les 
especificacions de l’Ordre autonòmica corresponent, per la que es reguli la gestió dels residus de 
construcció i enderroc. 

Certificació dels medis utilitzats 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la Propietat dels 
certificats dels contenidors utilitzats així com dels punts d’abocament final, ambdós emesos per 
entitats autoritzades i homologades per la comunitat autònoma corresponent. 

Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de brossa com de 
materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, Així com 
executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin necessàries per tal que l’obra presenti un 
bon aspecte. 
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11.5. AMB CARÀCTER PARTICULAR: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles que 
siguin d’aplicació a l’obra): 

x 

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments, 
apuntalaments, estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a 
la pròpia obra com als edificis veïns. 

Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos 
tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics, 
marbres…). 

Seguidament s’actuarà desmuntat aquelles parts accessibles de les instal·lacions, 
fusteries i els elements que ho permetin 

x 

El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 
1m³, contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicionat que estableixin les 
ordenances municipals. Aquest dipòsit en aplecs, també haurà d’estar en llocs 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

x 
El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es 
realitzi en contenidors o aplecs, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus 
d’una manera adequada. 

x 

Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, 
especialment durant la nit, i contar amb una banda de material reflectant de com a mínim 
15cm en la llargada del seu perímetre. 

En els mateixos haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular 
del contenidor / envàs i el número d’inscripció en el registre de transportistes de residus. 

Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres medis 
de contenció i emmagatzematge de residus. 

x 

El responsable de l’obra a la que dóna servei el contenidor adoptarà les mesures 
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra. Els contenidors romandran 
tancats, o coberts com a mínim, fora de l’horari de treball, per evitar el dipòsit de residus 
aliens a l’obra a la que dóna servei. 

x A l’equip d’obra hauran d’establir-se els medis humans, tècnics i procediments per a la 
separació de cada tipus de RCD. 

x 

S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència 
d’obres…), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries 
objecte de reciclatge o deposició. 

En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista realitzar una avaluació 
econòmica de les condicions en les que és viable aquesta operació, tant per les 
possibilitats reals d’executar-la com per disposar de plantes de  o gestors de RCDs idonis.

La Direcció d’Obra serà la responsable de prendre l’última decisió i de la seva justificació 
en front a les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 

x 

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de 
reciclatge, abocador, cantera, incineradora…) són centres amb l’autorització autonòmica 
de la Conselleria de Medi Ambient, Així com s’haurà de contractar només a transportistes 
o gestors autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el registre pertinent. 

Es portarà un control documental en el que quedaran reflectits els avals de retirada i 
entrega de cada transport de residus. 
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x 

La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra 
d’enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica 
vigent i als requisits de les ordenances municipals 

Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjar, envasos…) 
seran gestionats d’acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal 
corresponent. 

 

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l’Ordre MAM 
304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació 
de residus i la llista europea de residus per a poder considerar-los com perillosos o no 
perillosos. 

En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats per el RD 108/1991 de 1 de 
febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per 
l’amiant, així com la legislació laboral al respecte. 

x Les restes de neteja de canaletes / cubes de formigó seran tractades com runa. 

x 
S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i 
restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels aplecs 
o contenidors de una amb components perillosos. 

 

Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels 
sòls degradats seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible en 
plataformes d’alçada no superior a 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva, la manipulació 
i la contaminació amb altres materials. 

 Altres (indicar) 
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12. VALORACIÓ DE LA DESPESA PREVISTA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, DESPESA QUE FORMARÀ PART DEL 
PRESSUPOST DEL PROJECTE EN CAPÍTOL ESPECÍFIC 

Dintre del pressupost del projecte s’ha d’incloure un apartat independent on s’especifiqui el cost 
previst per a la gestió de residus de la construcció i demolició. 

A continuació es desglossa l’estimació per volums dels residus de l’obra, distribuït en funció del 
volum de cada material. 

Enderroc i construcció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RESIDU Volum aparent m3  

Excavació 

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00

Construcció

Formigó 0,00

Maons, teules i ceràmics 0,00

Petris barrejats 23,74

Metalls 119,18

Fusta 9,05

Vidres 0,00

Plàstics 40,64

Paper i cartró 23,90

Guixos i altres no especials 46,16

Altres 0,00

Perillosos Especials 0,00

El pressupost aproximat de la gestió de residus està inclòs en el PEM.

El volum aparent de residus és de: 262,66 m3

El pes dels residus és de: 691,18 tones

-X-

-X

--

-

runa bruta

-

X -

-

X

-

-

-

-

-

X

X

-

X X-

- -

-

-

-

- -

X

-

-

-

Classificació     Valoritzador / Abocador         Transport       

-

- - -

X

X

runa neta

- X -

-

-

-

- -
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A continuació s’adjunta el pressupost desglossat de la Gestió de Residus. Els preus del present 
pressupost són d’Execució Material. 

En la documentació de Projecte es troben els quadres de preus i la justificació de preus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per als RCDs corresponents a les terres corresponents a l’excavació s’utilitzaran les dades de 
projecte. 

Per a la resta de residus s’han establert uns preus per a les despeses de gestió. El Contractista 
posteriorment es podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar les despeses 
de gestió dels RCDs per les categories LER si així es considerés per part del Promotor. 

El Pressupost d’Execució Material corresponen a la Gestió de Residus és DE DEU MIL VUIT-CENTS 
NORANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS (10.896,07 €).  

El Decret 89/2010 fixa, en les Obligacions de la persona productora de residus (art. 11.c), fiançar en 
el moment d’obtenir la llicència d’obres, si aquesta escau, pels costos previstos de gestió dels 
residus. 

Aquesta fiança pot ser dipositada per la persona productora de residus de la construcció o demolició 
o per un gestor autoritzat que pertanyi a una associació empresarial del sector de la construcció de 
la qual el productor dels residus en sigui membre. 

En tot cas, l’objecte de la garantia ha de ser garantir que els residus de la construcció i demolició 
generats en una obra concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent. 
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L’import de la fiança, que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència d’obres, per a tots els 
residus de la construcció i demolició es fixa en 11€/tona de residus previstos en l’estudi de gestió, 
amb un mínim de 150 euros. 

Enderrocs i Construcció 

 

 

 

S’estableix la inclusió d’una partida per a l’estimació del percentatge del pressupost d’obra de la 
resta de despeses de la Gestió de Residus, tals com lloguers, despeses de transports, maquinària, 
mà d’obra i mitjans auxiliars en general. 

 

 

 

 

 

 

Signat: Miquel Àngel Sala i Mateus 

 Arquitecte 

 Masala Consultors 

Barcelona, Febrer de 2016 

 

 

   Càlcul de la fiança

Residus de excavació 0,00 m3 11,00 euros

Residus de construcció 262,66 t 11,00 euros

m3

euros2.889,30

262,66

0,00

euros/t 2889,30

Total fiança

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

euros/m3
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1. INTRODUCCIÓ AL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Es redacta el present Pla de Control de Qualitat com annex del projecte que ens ocupa amb 

l’objectiu del compliment a l’establert al RD 314/2006, del 17 de març pel que s’aprova el CTE 

modificat per RD 1371/2007. 

1.1. OBJECTIU DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

L’objectiu del pla de qualitat és aportar els mitjans i assistència tècnica necessària per realitzar el 

control de qualitat de les intervencions corresponents a l’edifici objecte del present projecte. 

1.2. DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

1. Control de qualitat dels materials i aparells. 

2. Control d’execució segons normatives. 

3. Control de les proves realitzades. 

4. Dossier de documentació final. 

L’assistència tècnica del control de qualitat estarà vinculada al servei de la Direcció Facultativa a 

qui dirigirà la seva activitat. 

El control de qualitat es realitzarà sobre el projecte que sigui establert com a definitiu per la 

Direcció Facultativa i el Pla de Control de Qualitat. 

1.3. FASES DEL PLA DE CONTROL 

Control de qualitat sobre materials i aparells 

El control de qualitat sobre els materials es realitzarà d’acord amb les pautes que exigeixen les 

reglamentacions i normes vigents, examinant materials i documentació per poder garantir la 

qualitat de les intervencions. 

Quan s’utilitzin materials que pel seu caràcter singular no siguin emparats per la normativa 

nacional específica a la que referir la certificació es podran utilitzar normatives o recomanacions de 

reconegut prestigi. 

En casos específics es realitzarà la presentació prèvia de mostres per l’aprovació de la Direcció 

Facultativa. 

Els materials i equips d’origen industrial, caldrà que compleixin les següents condicions funcionals 

i de qualitat: 

les fixades al Plec de Condicions Tècniques. 

les fixades als reglaments i normes que els afectin. 

les fixades per les normes UNE. 

Dels materials i equips que arribin a l’obra amb certificat d’origen industrial nacional i que acreditin 

el compliment de la reglamentació que els afecti, es comprovarà que les característiques s’ajusten 

al contingut del certificat d’origen. 

El control dels materials i aparells quedaran reflectits a una fitxa de recepció que serà inclosa al 

Dossier de Documentació. 

Així mateix, de cada una de les assistències que es realitzin s’emetrà un informe amb indicació 

dels controls efectuats. 

Control de qualitat de l’execució 

El control de qualitat sobre la realització de cada una de les partides, comprovarà que són 

executades d’acord amb les condicions tècniques establertes. 
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Durant el desenvolupament de les intervencions es realitzaran visites periòdiques que s’ajustaran 

a la planificació de l’execució que segueixin les instal·lacions i mantenint un criteri racional en la 

distribució de les mateixes. 

El control d’execució d’obra vigilarà que les intervencions que es realitzin siguin ajustades a les 

exigències de les reglamentacions que puguin afectar-les. 

Qualsevol controvèrsia o desviació que es presenti entre l’execució de les intervencions i les 

condicions específiques i reglamentades serà analitzada i comunicada a la Direcció Facultativa pel 

seu estudi i presa de decisions. 

Així mateix, de cada una de les assistències que es realitzin, s’emetrà un informe amb indicació de 

les intervencions controlades i anomalies i estat en que es troben. 

Control sobre les proves realitzades 

Els responsables del Control de Qualitat verificaran els assaigs i proves durant el transcurs de 

l’obra. Al finalitzar la mateixa s’efectuarà la comprovació de les proves realitzades. 

Les proves seran ajustades a les exigides al Plec de Condicions Tècniques del projecte i a les 

d’obligat compliment que exigeix la reglamentació vigent que els sigui aplicable contractualment. 

Els resultats i les conclusions de tots els assaigs i proves realitzats seran inclosos al dossier de 

documentació. 

Les proves seran iniciades quan es disposi dels plànols i esquemes definitius i de la resta de 

documentació a subministrar per l’industrial. 

1.4. DOCUMENTACIÓ  

Dossier previ a l’inici de l’obra 

La DF proporcionarà una còpia a la Propietat / Promotor d’aquesta memòria per a que encarregui 

els assaigs i proves esmentats a l’empresa que els portarà a terme, ja sigui contractant-la 

directament o a través de l’Empresa Contractista. 

Documentació d’obra 

L’empresa encarregada del Control de Qualitat proporcionarà una còpia de tota la documentació 

emesa a: 

Propietat / Promotor 

Direcció Facultativa 

Dossier final de documentació 

L’actuació del control de qualitat, així com la recopilació de memòries i certificats dels materials, 

seran recollits en el dossier de documentació. 

En l’apartat de les intervencions hi haurà la següent documentació: 

Memòria descriptiva 

Plànols 

La DF proporcionarà una còpia que actualitzarà i completarà el document de visat, junt amb el 

Certificat de compliment del mateix. 
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2. MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE 
CONSTRUCCIÓ VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE” 

La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de 

construcció al Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de 

Control de recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, 

també, als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra). 

Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent els edificis, en funció del 

seu ús previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes 

de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin 

d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat i 

s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir els productes de 

construcció a través del marcat CE. 

El CTE, en les seves disposicions generals, determina quin marcatges, segells i certificacions són 

admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici. 

El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva 

incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin 

incidència en els següents requisits essencials: 

a) Resistència mecànica i estabilitat. 

b) Seguretat en cas d’incendi. 

c) Higiene, salut i medi ambient. 

d) Seguretat d’utilització. 

e) Protecció en front del soroll. 

f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic. 

El Marcat CE d’un producte de construcció indica: 

Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els 

requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies 

pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea). 

Que s’ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent decisió de 

la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4, 

i en cada un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte pel fabricant i/o 

per un organisme notificat) 

El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la 

Administració competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat 

CE. 

És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan 

afectats pel compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions 

establertes en el Reial Decret 1630/1992. 

La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els 

següents passos: 

Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la 

norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data 

d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la corresponent norma 

nacional hagi expirat. 

La existència de la documentació addicional que procedeixi. 

2.1. COMPROVACIÓ DE LA OBLIGATORIETAT DEL MARCAT CE 
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Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio”, entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas” i, per 

últim, en “Productes de construcció” 

(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 

En la taula que es fa referència al final de la present nota (i que anirà actualitzant en funció de la 

publicació del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, agrupades 

per capítols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent: 

La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE. 

La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma 

nacional corresponent (FAV) 

La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional 

corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els 

fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent o la de 

la nova redacció sorgida. 

El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un mateix 

producte en funció de l’ús que es destini, havent de consultar en aquest cas la norma EN o Guia 

DITE corresponent (SEC). 

La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE). 

2.2. EL MARCAT CE 

El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació 

complementària. 

El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència: 

a) En el producte pròpiament dit. 

b) En una etiqueta adherida al mateix. 

c) En el seu envàs o embalatge. 

d) En la documentació comercial que s’adjunta. 

Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de 

tenir una dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres). 

 

El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, diuen estar situades, en una de les 

quatre possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de 

les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de 

productes) entre les que s’inclouen: 

El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi). 

El nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 

L’adreça del fabricant . 

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE
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El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica. 

Les dues darrers xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte. 

El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix) 

El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de 

totes elles) 

La designació del producte, els seu ús previst i la seva designació normalitzada. 

Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les 

especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en 

DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte en les 

inscripcions complementàries) 

 

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, 

color o composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades 

anteriorment pel símbol. 

Dins les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD 

(no performance determines) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit. 

La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no té requisits 

legals per a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta 

característica. 

En cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel 

producte, sinó el seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del 

DITE i la avaluació de conformitat associada. 

2.3. LA DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL 

A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una 

documentació addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte 

li siguin aplicables altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar 

clarament les directives que li han estat aplicades. 

Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat al producte i pot consistir 

en un o varis dels següents tipus d’escrits: 

Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els productes sigui 

quin sigui el sistema d’avaluació assignat. 

Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels 

productes amb sistema d’avaluació 3. 

Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció 

notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+. 

Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, necessari 

pels productes amb sistema d’avaluació 1 o 1+. 

Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop s’hagi exhaurit 

el termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de 

la comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en la normativa 

vigent mentre no es produeixi la seva anul·lació expressa. 
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3. PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS 
QUE NO ÉS EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT CE” 

A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de 

construcció als que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-

EN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de 

coexistència). 

En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del 

RD1630/92, podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte: 

3.1. PRODUCTES NACIONALS 

D’acord amb l’Art. 9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. 

El compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant: 

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen en els 

Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, etc., emeses 

principalment pels Ministres de Foment i de la Ciència i Tecnologia.. 

b) L’acreditació del seu compliment exigint de la documentació que pugui garantir la seva 

observança. 

c) Donar l’ordre de relació dels assaigs i proves precises en cas que la documentació 

aportada no ens hagi estat facilitada o no existeixi. 

A més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es 

defineixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió. 

3.2. PRODUCTES QUE PROVENEN D’UN PAÍS COMUNITARI 

En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92, estableix que els productes (a petició expressa i 

individualitzada) seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions 

espanyoles vigents si: 

Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a 

Espanya. 

Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme 

autoritzat en l’Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest 

d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes de la Construcció. 

Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a través de la Direcció General competent 

mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. 

No s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al 

procediment descrit en el punt 1. 

3.3. PRODUCTES QUE PROVENEN D’UN PAÍS EXTRACOMUNITARI 

L’art. 9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i 

utilitzar-se dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les 

especificacions tècniques europees corresponents disposis una altre cosa, és a dir, el procediment 

analitzat en el punt 1. 

Documents acreditatius 

Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més 

notables) que es poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les especificacions 

tècniques del producte en qüestió. 
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La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes 

específiques de cada producte. 

Marca / Certificat de conformitat a Norma: 

És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional 

d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) determinada(es) Norma(es) que li 

són d’aplicació. 

Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un procés de 

concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en fàbrica i en el 

mercat) a través dels Comitès Tècnics de Certificacions (CTC) del corresponent organisme de 

certificació (AENOR, ECA, LGAI, ...) 

Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen una data de 

concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada. 

Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT) 

Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser acreditats per 

aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el comportament favorable del 

producte per la utilització prevista en front als requisits essencials descrivint-se, no només les 

condicions del material, sinó les de posada en obra i conservació. 

Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques tècniques 

del producte. 

A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, és el “Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas anterior, comprovar la data de 

validesa del DIT. 

Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR) 

Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emès pel 

Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el BOE, en el que es 

certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori 

contingudes en les disposicions corresponents. 

En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant Ordre 

Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR. 

Autorització d’ús dels forjats: 

Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de formigó 

armat o pretesat, i biguetes o elements resistents armats o pretesats de formigó, o de ceràmica i 

formigó que s’utilitzin per la fabricació d’elements resistents per a pisos i cobertes per la edificació. 

Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda (DGAPV) del 

Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el BOE. 

El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per terminis iguals a 

sol·licitud del peticionar. 

Segell INCE 

És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”, 

mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa, per si mateix, l’acreditació de les especificacions 

tècniques exigibles. 

Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les 

corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria 

primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat estadística de la 

producció. 
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La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes vegades 

com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús del Segell INCE quan es 

comprovi l’incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir per la seva concessió. 

Segell INCE / Marca AENOR 

És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells productes que 

ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma UNE. 

Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC d’AENOR 

(entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus 

reglaments tècnics per a la concessió i retirada). 

Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de 

conformitat a Norma. 

Certificats d’assaig 

Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una mostra 

determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest document no és, per 

tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla i, 

per tant, cal mostrar-se cautelós en front a la seva admissió. 

En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests laboratoris 

han de justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial atorgada per la Comunitat 

Autònoma corresponent. Aquesta acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i 

proves que es redactin siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracti 

de laboratoris acreditats. 

En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del laboratori, 

l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic, recordant que pot fer servir de 

referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC. 

En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar que les 

especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les exigides per les 

disposicions vigents i que s’acredita el seu compliment. 

Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant que el 

material lliurat es correspon amb el del certificat aportat. 

Certificat del fabricant 

Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie 

d’especificacions tècniques. 

Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en l’apartat 

anterior, en aquest cas seran valides les citades recomanacions. 

Aquest tipus de document no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de 

responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema. 

Altres distintius i marques de qualitat voluntaris 

Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes públics o 

privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de les especificacions 

tècniques obligatòries. 

Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la OM 

12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per biguetes 

de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per pel·licula anòdica sobre alumini i la Marca de 

qualitat QUALICOAT per revestiment d’alumini. 

Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per 

exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

Informació suplementària 
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La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la Empresa 

Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina web: www.enac.es 

Les característiques del DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, concedits 

per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: www.ietcc.csic.es/apolo.html 

Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR,...) poden consultar-se en www.miviv.es, en 

“Normativa”. 

La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en les 

seves pàgines web www.aenor.es, www.lgai.es, etc. 

http://www.enac.es/
http://www.ietcc.csic.es/apolo.html
http://www.miviv.es/
http://www.aenor.es/
http://www.lgai.es/
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4. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

4.1. GUIXOS, CALS I ESCAIOLES 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR Protección frente al ruido. 

Aprovat per Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE 23/10/2007) 

Escayolas para la construcción. Especificaciones. 

UNE 102011:2013 

Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: 
Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 13279-1:2009  

Diseño, preparación y aplicación del revoco exterior y del enlucido interior. Parte 1: Revoco 
exterior.  

UNE-EN 13914-1:2006  

Escayolas para la construcción. Especificaciones. 

UNE 102011:2013  

Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 

conformidad 

UNE-EN 459-1:2011  

4.2. XARXA DE SANEJAMENT 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13252), aprovada per Ordre de 29 

de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001) 

Plantes elevadores d’aigües residuals per edificis i instal·lacions (kits i vàlvules de retenció 

per a instal·lacions que contenen matèries fecals i no fecals 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12050), aprovada per Ordre de 29 

de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001) 

Canonades de fibrociment per a drenatge i sanejament. Passos d’home i cambres 

d’inspecció 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 588-2), aprovada per Resolució de 

3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

Juntes elastomèriques de canonades emprades en canalitzacions d’aigua i drenatge (de 

cautxú vulcanitzat, d’elastòmers termoplàstics, de materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat 

i de poliuretà vulcanitzat) 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 681-1, 2, 3 i 4) aprovada per 

Resolució de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003). 

Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1433), aprovada per Resolució de 

12 de juny de 2003 (BOE 11/07/2003) 

Potes per a pous de registre encastats 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13101), aprovada per Resolució de 

10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) 

Vàlvules d’admissió d’aire per a sistemes de drenatge 
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Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12380), aprovada per Resolució de 

10 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 

Tubs i peces complementàries de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra 

d’acer 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1916), aprovada per resolució de 

14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 

Pous de registre i cambres d’inspecció de formigó en massa, formigó armat i formigó amb 

fibres d’acer 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1917), aprovada per Resolució de 

14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 

Petites instal·lacions de depuració d’aigües residuals per a poblacions de fins a 50 

habitants equivalents. Foses sèptiques 

Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 12566.1), aprovada per Resolució 

d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 

Escales fixes per a Pous de registre 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14396), aprovada per Resolució 

d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 

4.3. FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURES 

Sistemes i kits d’encofrat perdut no portant de blocs foradats, panells de materials aïllants 

o a vegades de formigó 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (Guia DITE nº 009), aprovada per resolució 

de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002) 

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en moviments de terres, 

fonamentacions i estructures de construcció 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13251), aprovada per Ordre de 29 

de novembre de 2001 (BOE 07/12/2001) 

Ancoratges metàl·lics per a formigó 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovats per Resolució de 26 de novembre 

de 2002 (BOE 19/12/2005) i Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Guia DITE nº 001-1, 2, 3 i 4. 

 Ancoratges metàl·lics per a formigó. Ancoratges químics. Guia DITE nº 001-5. 

Recolzaments estructurals 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, aprovada per Resolució d’1 de febrer de 

2005 (BOE 19/02/2005) 

 Recolzaments de PTFE cilíndrics i esfèrics. UNE-EN 1337-7. 

 Recolzaments de rodet. UN-EN 1337-4. 

 Recolzaments oscil·lants . UNE-EN 1337-6. 

Additius per a formigons i pastes 

Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 

2002 i Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 30/05/2002 i 01/12/2005). 

 Additius per a formigons i pastes. UNE-EN 934-2. 

 Additius per a formigons i pastes. Additius per a pastes per a cables de pretensat. UNE-

EN 934-4. 

Lligants de soleres contínues de magnesita. Magnesita càustica i de clorur de magnesi 
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Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14016-1) aprovada per la 

Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005) 

Àrids per a formigons, morters i lletades 

Obligatorietat del marcat CE per aquests productes relacionats, aprovada la Resolució de 14 de 

gener de 2004 (BOE 11/02/2004) 

 Àrids per a formigó. UNE-EN 12620 

 Àrids lleugers per a formigons, morters i lletades. UNE-EN 13055-1. 

 Àrids per a morters. UNE-EN 13139. 

Bigues i pilars compostos a base de fusta 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº013; aprovada 

per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Kits de posttesat compost a base de fusta 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 523), aprovada per Resolució de 

26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

Beines de fleixos d’acer per a tendons de pretesat 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº011; aprovada 

per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

4.4. IMPERMEABILITZACIONS 

Sistemes d’impermeabilització de cobertes aplicats en forma líquida 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº005; aprovada 

per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº006; aprovada 
per Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

4.5. REVESTIMENTS 

Materials de pedra natural per a ús com a paviment 

Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per la Resolució de 3 

d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) 

 Rajoles. UNE-EN 1341. 

 Llambordí. UNE-EN 1342. 

 Vorades. UNE-EN 1343. 

Llambordins d’argila cuita 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1344) aprovada per la Resolució 

de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 

Adhesius per a rajoles ceràmiques 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per la Resolució 

de 16 de gener de 2003 (BOE 06/02/2003) 

Llambordins de formigó 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1338) aprovada per la Resolució 

de 14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004) 

Rajoles prefabricades de formigó 
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Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1339) aprovada per la Resolució 

de 14 de gener de 2004 (BOE 11/02/2004) 

Materials per a soleres continues i soleres. Pastes autonivellants 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13813) aprovada per la Resolució 

de 14 d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 

Sostres penjats 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13964) aprovada per la Resolució 

d’1 de febrer de 2004 (BOE 19/02/2004) 

Rajoles ceràmiques 

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per la Resolució 

d’1 de febrer de 2004 (BOE 19/02/2004) 
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5. ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

5.1. ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A Seguridad estructural: Acero 

Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/3/2006) 

FASE DE PROJECTE 

 Article 1.1. Àmbit d’aplicació i consideracions prèvies 

 Article 1.2. Condicions particulars per al compliment del DB-SE-A 

 Article 12.2. Control de qualitat de la documentació del projecte 

FASE DE RECEPCIÓ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

 Article 12.2. Control de qualitat dels materials 

 Article 12.3. Control de qualitat de la fabricació 

FASE D’EXECUCIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

 Article 12.4. Control de qualitat del muntatge 

 Article 13. Inspecció i manteniment 

5.2. COBERTES AMB MATERIALS BITUMINOSOS 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad 

Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/3/2006) 

FASE DE PROJECTE 

 CTE BD HS-1.1.1. Àmbit d’aplicació 

 CTE DB HS-1.1.2. Procediment de verificació 

FASE DE RECEPCIÓ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

 CTE DB HS-1.4.1. Característiques exigibles als productes 

 CTE DB HS-1.4.2. Control de recepció en obra dels productes 

FASE D’EXECUCIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

 CTE DB HS-1.5.1. Execució 

 CTE DB HS-1.5.2. Control de l’execució 

FASE DE RECEPCIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

 CTE DB HS-1.5.3. Control de l’obra acabada 

5.3. INSTAL·LACIONS 

5.3.1. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad 

Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març. (BOE 28/3/2006) 

FASE DE PROJECTE 

 CTE DB HS-5. Article 3. Condicions de disseny. 

 CTE DB HS-5. Apèndix C Normes de referència. 

FASE DE RECEPCIÓ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ. 

 CTE DB HS-5. Article 6. Productes de construcció. 

 CTE DB HS-5. Article 6.2 Normes de referència. Normes de producte. 

FASE D’EXECUCIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS. 
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 CTE DB HS-5. Article 5. Construcció i proves. 

 CTE DB HS-5. Apèndix C Normes de referència. Normes d’assaig. 
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6. LLISTAT MÍNIM DE LES PROVES DE LES QUE S’HA DE DEIXAR 
CONSTÀNCIA 

6.1. ESTRUCTURES D’ACER 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada 

Control de qualitat dels materials: 

 Certificat de qualitat del material. 

 Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no 

avalades pel certificat de qualitat. 

 Procediment de control mitjançant aplicació de normatives o recomanacions de prestigi 

reconegut per a materials singulars. 

Control de qualitat de la fabricació: 

Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que inclourà: 

 Memòria de fabricació 

 Plànols de taller 

 Pla de punts d’inspecció 

Control de qualitat de la fabricació: 

 Ordre d’operacions i utilització d’eines adequades 

 Qualificació del personal 

 Sistema de traçat adequat 

Control de qualitat de muntatge: 

Control de qualitat de la documentació de muntatge: 

 Memòria de muntatge 

 Plànols de muntatge 

 Pla de punts d’inspecció 

Control de qualitat del muntatge 

6.2. SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA LA HUMITAT 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 

 El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

Subministrament i recepció de productes: 

 Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

Control d’execució a l’obra: 

 Execució d’acord a les especificacions de projecte. 

 Tots els elements s’ajustaran a allò descrit en el DB HS Salubritat, a la secció HS 1 

Protecció front a la Humitat. 

 Es realitzaran proves d’estanquitat a la coberta. 
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7. MEMÒRIA DE MATERIALS INCLOSOS AL PROGRAMA DE CONTROL 
DE QUALITAT 

Els segells de qualitat hauran d’anar acompanyats del certificat del constructor conforme és el 

material que ha estat col·locat a l’obra (concretant emplaçament i propietari). 

7.1. ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURA  

Control de recepció de materials 

Acer laminat 

En el cas de materials emparats per un certificat expedit pel fabricant el control es podrà limitar a 

l’establiment de la traça que pugui permetre relacionar de forma inequívoca cada element de 

l’estructura amb el certificat d’origen que l’avala. - Control de la garantia del fabricant i control de 

subministrament i recepció per cada classe d’acer - 

Per aquesta condició s’ha de comprovar la correspondència entre la comanda realitzada i 

l’especificat en projecte i en el moment del control de recepció del material de cadascuna de les 

partides corresponents a l’acer laminat es demanarà els certificats d’origen industrial, i es 

comprovarà que:  

 el material arribi en bon estat a l’obra. 

 el material sigui clarament identificat, amb un sistema de marcatge indeleble, que permeti 

identificar: classe d’acer, tipus de producte, dimensions, colada, marca de fàbrica, número 

i ordre de fabricació. 

 tipus i grau d’acer (S-275 JR, en aquest cas) mitjançant pintura indeleble, encunyat o 

gravat en calent. 

 número de colada o lot mitjançant pintura indeleble. 

 la marca del fabricant haurà d’estar localitzada en l’ànima del perfil a intervals en relleu. La 

resta d’indicacions podran localitzar-se en els extrems de l’ànima o en les ales 

A més, si el producte disposa de marca AENOR haurà també de portar marcat: 

 logotips N de la marca AENOR, mitjançant pintura indeleble. 

En cas de dubtes raonables, es realitzarien els següents assaigs: 

 Límit elàstic UNE 7474-1 (EN 10000-1). 

 Resistència a tracció UNE 7474-1 (EN 10002-1). 

 Allargament fins el trencament UNE 7474-1. 

 Doblegat sobre mandrí UNE 7472. 

 Resiliència UNE 7475-1 (EN 10045-1). 

 Anàlisis químic: contingut carboni, fòsfor, sofre, nitrogen, silici i manganès 

 Duresa Brinell UNE 7422. 

Quan s’especifiquin característiques no avalades pel certificat d’origen industrial s’establirà un 

procediment de control mitjançant assaigs realitzats per un laboratori independent. 

Materials d’aportació d’unions soldades 

 Comprovació de correspondència entre la comanda realitzada i l’especificat en projecte. 

 Control de la garantia del fabricant. 

 Es controlaran les condicions de magatzematge d’acord a les recomanacions del fabricant 

i els certificats de garantia. 

Control d’unions cargolades 

 Comprovació de correspondència entre la comanda realitzada i l’especificat en projecte. 
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 Control de la garantia del fabricant. 

Control de fabricació en taller 

El taller que realitzi els diferents treballs, haurà de preparar un dossier de documentació que reculli 

els següents aspectes: 

 memòria de fabricació que ha d’incloure: 

- càlcul de toleràncies de fabricació de cada component, amb la seva coherència amb el 
sistema general de toleràncies, els procediments de tall, de doblegat, de moviment de 
les peces, etc. 

- procediment de soldadura que cal emprar (i certificats d’homologació), preparació de 
vores, precalentaments requerits, etc. 

- tractament de les superfícies, fent la distinció entre les que formaran part de les unions 
soldades, les que constituiran les superfícies de contacte d’unions cargolades per 
fregament o les destinades a rebre qualsevol tractament de protecció. 

 plànols de taller per a cada component de l’estructura on es representin totes les peces 

del conjunt de l’estructura, amb tota la informació precisa per a la seva fabricació, i en 

particular: 

- material de cada component. 
- identificació de perfils i altres productes. 
- dimensions i toleràncies de les mateixes. 
- procediments de fabricació (tractaments tèrmics, mecanitzats, forma d’execució dels 

forats i dels acords, etc.) i eines a emprar. 
- contrafletxes. 
- en el cas d’unions cargolades, els tipus, dimensions, forma de cargolar els cargols. 
- en el cas d’unions soldades, les dimensions de les gorges, tipus de preparació, ordre 

d’execució, etc. 
 pla de punts d’inspecció on s’indiquin els procediments de control intern de producció 

desenvolupats pel fabricant, especificant els elements als que s’aplica cada inspecció, el 

tipus i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions derivades de cada resultat possible, etc. 

A més es requereix una relació d’operaris i les corresponents homologacions dels mateixos. 

Control de muntatge a obra 

L’industrial definirà el sistema de muntatge, amb totes les fases prèvies i medis auxiliars per 

mantenir en posició els elements en les etapes intermedis, que quedarà reflectit en un dossier de 

documentació que reculli els següents aspectes: 

 memòria de muntatge que ha d’incloure: 

- càlcul de toleràncies de posició de cada component, descripció de les ajudes de 
muntatge, definició de les unions en obre, mitjans de protecció de les soldadures, 
procediments de cargolament dels cargols, etc. 

- comprovacions de seguretat durant el muntatge. 
 plànols de muntatge esquemàtics de la posició i moviments de les peces durant el 

muntatge, mitjans d’hissat, apuntalaments provisionals, és a dir, tota la informació 

necessària per al correcte muntatge de les peces, per exemple: 

- Control topogràfic de posicionament dels diferents elements. 
- Control de verticalitat dels elements estructurals verticals. 

 pla de punts d’inspecció on s’indiquin els procediments de control intern de producció 

desenvolupats pel muntador, especificant els elements als que s’aplica cada inspecció, el 

tipus i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions derivades de cada resultat possible, etc. 

A més, es comprovarà que les toleràncies de posicionament de cada component siguin coherents 

amb el sistema general de toleràncies. 

Controls a realitzar: 

 Control d’execució de les unions soldades, que comportarà: 

- Control d’homologacions de soldadors. 
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- Control de preparacions de soldadura. 
- Control visual i dimensional de soldadures, en base a l’UNE EN 970. 
- Control amb líquids penetrants, en base a l’UNE EN 1289. 
- Control per ultrasons, en base a l’UNE EN00 1714. 

 Control de les unions cargolades: es verificarà que l’esforç aplicat és superior al mínim. 

 Control de connectadors: doblegat en fred fins 15º. 

Criteri de control / Assaig de control 

En quan al control d’execució de l’acer laminat, es comprovarà que: 

 els perfils i les xapes compleixin les dimensions i espessors definides en el projecte 

mitjançant mostratge, i tenint en compte les toleràncies indicades per DB SE-A. 

 les soldadures estiguin ben executades i els espessors dels cordons de soldadura 

concordin amb els del projecte, realitzant un control visual a l’obra i completant-se amb la 

realització d’un assaig d’aplicació de líquids penetrants, control geomètric i dimensional, 

control de gorja i posterior anàlisi dels resultats. 

 es comprovarà que el procediment de soldadura i els soldadors estan homologats 

demanant els certificats corresponents. 

 tots els perfils estiguin recoberts per dues capes d’imprimació d’esmalt sintètic i dues 

d’acabat. 

Els assaigs bàsics necessaris per a determinar les característiques necessàries pel control de 

perfils laminats, perfils buits i xapes d’acer, i les seves respectives normes de regulació són els 

especificats al quadre adjunt. Inclouran el control de materials, equips, soldadors i unions. 
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Resum dels assaigs de l’estructura metàl·lica      

NO. OP. DENOMINACIÓ EXTENSIÓ TIPUS 
NORMA DE 
REFERÈNCIA 

NORMA D’ASSAIG OBSERVACIONS 

1. Materials      

1.1 Perfileria i xapes 100% O 
ENV 1993-1-1 / 
EN 10025 

-  

1.2 Material d’aportació 100% O 
EN 440 / EN 
499 / EN 756 

-  

1.3 Cargols, femelles 100% O ISO 4775 / 7415 -  

1.4 Límit elàstic 
1 p/ tipus acer 
perfileria 

A - UNE 7474-1 
Es realitzaria en cas de dubte 
raonable 

1.5 Resistència a tracció 
1 p/ tipus acer 
perfileria 

A - UNE 7474-1 
Es realitzaria en cas de dubte 
raonable 

1.6 Allargament fins trencament  
1 p/ tipus acer 
perfileria 

A - UNE 7474-1 
Es realitzaria en cas de dubte 
raonable 

1.7 Doblegat mandrí 
1 p/ tipus acer 
perfileria 

A - UNE 7472 
Es realitzaria en cas de dubte 
raonable 

1.8 Resiliència 
1 p/ tipus acer 
perfileria 

A - UNE 7475-1 
Es realitzaria en cas de dubte 
raonable 

1.9 
Anàlisis químic (Contingut carboni, fòsfor, 
sofre, nitrogen, silici i manganès) 

1 p/ tipus acer 
perfileria 

A - 
UNE 7014 / 7331 / 7349 
/ 7029 / 36317-1 / 7028 / 
7027 

Es realitzaria en cas de dubte 
raonable 

1.10 Duresa Brinell 
1 p/ tipus acer 
perfileria 

A - UNE 7422 
Es realitzaria en cas de dubte 
raonable 

1.11 Pintures anticorrosives 100% O - -  

1.12 Recobriment EF 100% O - -  

2. Soldadures      

2.1 Control d’equips i instal·lacions 

1 inspecció 
inicial i 2 en el 
transcurs de 
producció 

O UNE 14044 - 
Control sobre l’idoneïtat dels 
equips, procediments de 
soldadura i elèctrodes. 

2.2 Homologació procediments 100% O EN 288 -  

2.3 Homologació soldadors 100% O 
EN 287 / ASME 
IX 

-  

3. Fabricació      

3.1 Oxitall i preparació de bisells 100% O s/ plànols UNE EN 970 
Control sobre l’idoneïtat dels 
equips, procediments de 
soldadura i elèctrodes. 

3.2 
Inspecció visual i dimensional de 
soldadures 

100% O s/ plànols UNE EN 970  

3.3 Radiografies / Ultrasons    -  

3.3.1 
Soldadures a Taller: Soldadures en “T”, 
amb penetració completa, entre perfils o 
xapes treballant a tracció 

100% A UNE EN 1714 UNE EN 1712  

3.3.2 
Soldadures a Taller: Resta de soldadures 
en “T”, amb penetració completa. 

50% A UNE EN 1714 UNE EN 1712  

3.3.3 
Soldadures a Obra: Soldadures en “T”, 
amb penetració completa, entre perfils o 
xapes treballant a tracció 

100% A UNE EN 1714 UNE EN 1712  

3.3.4 
Soldadures a Obra: Resta de soldadures 
en “T”, amb penetració completa. 

50% A UNE EN 1714 UNE EN 1712  

3.4 
Líquids penetrants / Partícules 
electromagnètiques 

   -  

3.4.1 
Soldadures a Taller: Unions en “T”, amb 
doble gorja en angle, entre perfils o xapes 
treballant a tracció 

30% A - 
UNE EN 1289 / 1290 / 
1291 / 3059 / 9934 

 

3.4.2 
Soldadures a Taller: Resta de soldadures 
en “T”, amb doble gorja en angle. 

10% A - 
UNE EN 1289 / 1290 / 
1291 / 3059 / 9934 

 

3.4.3 
Soldadures a Obra: Unions en “T”, amb 
doble gorja en angle, entre perfils o xapes 
treballant a tracció 

75% A - 
UNE EN 1289 / 1290 / 
1291 / 3059 / 9934 

 

3.4.4 
Soldadures a Obra: Resta de soldadures 
en “T”, amb doble gorja en angle. 

25% A - 
UNE EN 1289 / 1290 / 
1291 / 3059 / 9934 

 

3.4.5 
Soldadures a Obra o Taller: Elements 
auxiliars o no definitius. Soldadura en “T”, 
amb doble gorja en angle. 

5% - 10% A - 
UNE EN 1289 / 1290 / 
1291 / 3059 / 9934 

 

3.5 Unions cargolades    -  

3.5.1 Unions d’elements principals 100% A - - 
Verificació de l’esforç aplicat 
sigui superior al mínim 

3.5.2 Unions d’elements secundaris 25% A - - 
Verificació de l’esforç aplicat 
sigui superior al mínim 

3.6 Perns connectadors    -  

3.6.1 Inspecció visual 100% O s/ plànols -  

3.6.2 Doblegat en fred fins 15º 2% A - - 
Si es detecta fissura es 
substituirà per un de nou 

3.7 Preparació superficial 100% O 
SIS 055900 / 
UNE-EN ISO 
8501 

- Grau de preparació: Sa 2 ½ 

3.8 Pintures anticorrosives    -  

3.8.1 Adherència 5 c/ 500 m2 A - INTA 16 02 99 Criteri acceptació: Nivell 0 ò 1 

3.8.2 Gruixos 10 c/ 500 m2 A - - 
Segons assaig producte i 
massivitat 

3.9 Protecció contra el foc    -  

3.9.1 Gruixos 10 c/ 500 m2 A - - 
Segons assaig producte i 
massivitat 

3.10 Control toleràncies 100% O DB SE-A -  

 
Simbologia Tipus Control: (O) Punt d’inspecció / (A) Assaig. 

  



 

EXP 1216 

Pla de Control de Qualitat 

 
                                                                                                                                                                       

www.masalaconsultors.com 
 

25/33 

 

7.3. REVESTIMENTS 

Els elements a controlar són: 

 arrebossat de morter de ciment. 

 cel ras de plaques de guix laminat fonoabsorbents. 

 producte per veladures. 

 producte hidrofugant. 

Es demanarà el sistema de col·locació a l’obra i que es dugui a terme per personal qualificat. 

Control de recepció 

Rajoles ceràmiques 

A l’enrajolat es realitzarà un control “in situ” per determinar la seva adherència al suport (3 

determinacions, UNE-EN-1015-12) 

Arrebossat i mestrejat 

Es realitzarà una visita per a la determinació “in situ” dels índex de duresa (UNE 102038/85) 

Terratzo 

Sobre una mostra a utilitzar es realitzaran les següents determinacions: 

 Absorció (UNE 127020/99) 

 Resistència a flexió (UNE 127020/99) 

 Desgast per abrasió (UNE 127020/99) 

 Assaig d’absorció 

Perlita 

De la perlita utilitzada a l’obra s’aportarà el segell de qualitat, en cas de no tenir-ne el fabricant 

haurà d’aportar els resultats dels següents assaigs  convenientment actualitzats: 

 Índex de puresa (UNE 102.037) 

 Finor de mòlt (UNE 102.131) 

 Resistència a flexo-tracció (UNE 102.032) 

 Assaig de treballabilitat (UNE 102.032) 

Control d’execució 

Façanes  

 Col·locació d’aïllaments 

 Trobada de fusteries i elements de façana 

 Tipus, classe i gruix de la fàbrica 

 Aparell 

 Reblert i gruix de juntes 

 Horitzontalitat de filades 

 Planeitat i desploms 

Esquerdejats i arrebossats 

 Preparació del suport 

 Tipus, classe i dosificació del morter 

 Gruix, acabat especificat i curat 

Arrebossat i mestrejat 

 Tipus de guix 

 Mestrejat 
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 Fixació de guardavius, plomada i enrasat 

Enrajolats i xapats 

 Morter de recepció i característiques del material. 

 Juntes. 

 Rejuntador i neteja. 

 Sistema d’ancoratge. 

Pavimentació 

 Característiques i tipus de material. 

 Execució de la capa base. 

 Col·locació de rajoles i sòcol. 

 Terminació. 

Fals sostre 

 Fixació i perfileria. 

 Planeitat i anivellació. 

 Separació a paraments i elements de remat. 

Fusteria de fusta-Entrega de marcs i/o premarcs 

 Perpendicularitat d’angles i dimensions d’esquadria a cercos i/o precercos. 

 Desplom i deformació del premarc. 

 Fixació de marcs i/o premarcs i col·locació de ferratges. 

 Planeitat de la fulla tancada. 

 Prova de servei i funcionament del pany. 

 Tractament de protecció i acabat. 

Fusteria d’alumini 

 Aplomat i anivellació de fusteria. 

 Fixació i entrega de premarc metàl·lic. 

 Comprovació de ferradures i funcionament. 

 Segellat de juntes. 

Vidre 

 Característiques del vidre i gruix. 

 Col·locació de calzes i acristalaments. 

 Folgances. 

7.4. PROTECCIÓ CONTRA EL FOC 

De cadascuna de les partides corresponents a la protecció contra el foc, es controlaran els 

certificats d’origen industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i 

les de la normativa vigent. 

Els elements a controlar són: 

 aïllament de morter amb perlita i vermiculita. 

 portes tallafoc. 

Es demanarà el sistema de col·locació a l’obra i que es dugui a terme per personal qualificat. 

El material que s’utilitzarà com a aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 

d’acord amb els criteris indicats a la “Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-SI)”.  
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 Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos 

ignífugs...): 

 Gruix: 

 Classe de reacció al foc exigida: 

 Toxicitat: 

 Segell o Marca de Qualitat: 

 Altres característiques: 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

Documentals: 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en 

el projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 Es controlarà que el fabricant o importador garanteix les característiques requerides per al 

compliment del CTE-DB-SI. 

 Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva 

fabricació, es comprovarà que els documents que recullin els resultats dels assaigs 

realitzats en el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat sotmès a un 

envelliment previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la classe de reacció al foc, M, 

segons que s’indica al CTE-DB-SI. 

 Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet 

els assaigs. 

Operatius: 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

Assaigs de laboratori 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 

 Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 

 Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 

 Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 

 Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 

 Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 

7.5. COBERTA 

De cadascuna de les partides corresponents als elements de coberta es controlaran els certificats 

d’origen industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la 

normativa vigent. 

Prova d’estanqueïtat de la coberta 

Es realitzarà 1 assaig de prova d’estanqueïtat per cada zona de coberta (plana o inclinada) d’acord 

a la normativa vigent, NBE-QB90. 

Els mitjans auxiliars relatius al tancament de boneres i a la distribució d’ompliments, corren a 

càrrec de l’Empresa Constructora. 

Es realitzaran 2 visites de control per cada zona (abans i després d’inundar). 
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7.6. IMPERMEABILITZACIONS 

En el moment de rebre les partides corresponents a les impermeabilitzacions, es controlaran els 

certificats d’origen industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i 

les de la normativa vigent. 

Els elements a controlar són: 

 barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè. 

 làmina drenant de polietilè d’alta densitat amb malla geotèxtil. 

 làmina de PVC flexible, i els seus accessoris. 

 làmina separadora de feltre de polipropilè. 

 producte projectat hidrofugant a base de siloxans. 

 impermeable de polipropilè flexible. 

 làmina de PVC flexible. 

 feltre de polipropilè. 

 làmina geotèxtil separadora. 

 làmina impermeable bituminosa. 

 capa separadora en funció de barrera de vapor. SÍ 

En quant al control d’execució es tindrà en compte que: 

 la superfície a impermeabilitzar estigui neta i eixuta. 

 el sistema de col·locació en obra serà manual i dut a terme per personal especialitzat. 

 Una vegada acabada la unitat d’obra es procedirà a efectuar les comprovacions 

necessàries per a garantir la seva estanqueïtat. 

Es demanarà el sistema de col·locació a l’obra. 

7.7. AÏLLAMENTS TÈRMICS 

En el moment de rebre les partides corresponents als aillaments tèrmics, es controlaran els 

certificats d’origen industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i 

les de la normativa vigent. 

Es demanarà el sistema de col·locació a l’obra i que es dugui a terme per personal qualificat. 

El material que s’utilitzarà com a aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques 

que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure taula 2 

de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79) 

Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat ...) 

Classe de material (fibres minerals -de vidre, llana de roca-, EPS, XPS, argila expandida, 

perlita, escuma de poliuretà, suro ...) 

Densitat aparent 

Conductivitat tèrmica 

Gruix 

Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2) 

Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1) 

Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la NBE-CT-79 o la que defineixi 

l’aparellador o arquitecte tècnic) 

En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra 

establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per realitzar els controls següents: 

Controls en el moment de la recepció 

Documentals: 
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 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en 

el projecte, mitjançant la comprovació de l’albarà. 

 Es comprovarà que la documentació tècnica del producte s’especifica les dimensions i 

toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 5.1.6 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 Es verificarà que el fabricant garanteix les característiques requerides en la comanda 

mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que s’indica en l’apartat 5.1.7 de l’annex 5 

de la NBE-CT-79. 

 Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, que juntament amb la 

garantia del fabricant del compliment de les característiques requerides, permetrà realitzar 

la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que 

s’indica a l’apartat 5.2.2 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

Operatius: 

Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 

Assaigs de laboratori 

En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en 

laboratori homologat i amb la metodologia referenciada entre parèntesis: 

 Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 

 Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 

 Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 

 Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 

 Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 

7.8. FAÇANES 

De cadascuna de les partides corresponents als elements de tancament de façanes es controlaran 

els certificats d’origen industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, 

i les de la normativa vigent. 

Control d’execució 

 Col·locació d’aïllaments 

 Trobada de fusteries i elements de façana 

 Tipus, classe i gruix de la fàbrica 

 Aparell 

 Reblert i gruix de juntes 

 Horitzontalitat de filades 

 Planeitat i desploms 

Prova d’estanqueïtat de la façana 

Es realitzarà 1 assaig de prova d’estanqueïtat per cada zona de façana per rec per aspersors 

durant 6 hores. 

Els mitjans auxiliars corren a càrrec de l’Empresa Constructora. 

Es realitzarà 1 visita de control per cada zona assajada. 

7.9. INSTAL·LACIONS I SANEJAMENT 

De cadascuna de les partides corresponents als elements per instal·lacions i sanejament es 

controlaran els certificats d’origen industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions 

de projecte, i les de la normativa vigent. 

Control de recepció dels materials 
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Tubs de PVC 

Es prendrà 1 mostra per cada diàmetre utilitzat a l’obra per a realitzar els següents assaigs: 

 Identificació i aspecte (UNE 53112/88) 

 Mesures i toleràncies (UNE 53112/88) 

 Densitat i contingut en PVC (UNE 53020/73) 

 Tracció i allargament en ruptura (UNE 53112/88) 

 Assaig VICAT (UNE-EN-ISO 306/97) 

Tubs de coure 

Es realitzaran 2 controls per cada diàmetre utilitzat per determinar: 

 Identificació, mesures i toleràncies (UNE-EN 1057/96) 

 Assaig a tracció (UNE 7474-1/92, UNE 7474-2/92, UNE 7474-3/95, UNE 7474-5/92) 

Proves de funcionament d’instal·lacions 

Fontaneria i sanejament 

Es realitzarà aquest control d’acord amb el codi tècnic CTE HS-4, verificant: 

 Escomeses 

 Alimentació, derivacions i manuals. 

 Posició d’aigua freda i calenta. 

 Dimensionat de canonades i accessoris, així com el seus penjaments, dilatadors, 

antivibrants, etc... 

 Aïllaments tèrmics de les canonades. 

 Claus de pas i tall. 

Es comprovaran diàmetres, pendents, soldadures i distancies entre brides de canonades i vàlvules 

de desaigua. 

Es comprovarà la col·locació de sifons i manguetons als inodors. 

Es realitzarà una prova de pressió a 20 Kg/cm
2 

de totes les canonades accessoris de l’instal·lació 

comprovant que no hi hagi pèrdua. 

A continuació, es disminuirà la pressió fins arribar a la de servei amb un mínim de 6 Kg/cm
2 

 i es 

mantindrà durant 15 min. 

Electricitat (Baixa tensió) 

Es realitzarà aquest control conforme al REBT 2002. 

 Canalitzacions i fixacions. 

 Seccions de conductors. 

 Identificació de fases i circuits. 

 Ubicació de punts de llum i mecanismes. 

 Col·locació de lluminàries. 

 Ubicació quadres de distribució i caixes. 

 Dimensions i distancies. 

 Mesures de resistència dels aïllaments. 

 Mesures de pressa a terra. 

Climatització 

Es realitzarà aquest control conforme el Reglament d’ Instal·lacions de Calefacció i Climatització e 

Instruccions Tècniques Complementaries. 

 Proves hidràuliques. 
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 Elements antivibratoris. 

 Estanqueitat amb fluid a temperatura de règim. 

 Dimensions, material i traçat de conductes. 

 Muntatge, suports, unions i reforços dels conductes. 

 Ubicació de reixetes. 

 Identificació de màquines i ventiladors. 

 Connexió amb altres instal·lacions (electricitat, fontaneria i sanejament). 

Protecció contra incendis 

Per a un millor desenvolupament d’aquesta unitat es dividirà en: 

 Equips autònoms d’emergència i senyalització. 

- Identificació d’aparells. 
- Ubicació i distribució. 
- Fixació a paraments i posició. 
- Incompatibilitat amb altres instal·lacions. 
- Autonomia de funcionament. 
- Encès permanent. 

 Detecció i extinció 

- Característiques i connexions de central de alarma. 
- Característiques, situació i distribució de detectors. 
- Connexió amb altres instal·lacions. 
- Característiques de extintors mòbils. 
- Equips fixes d’extinció (BIE, Hidrants, etc..) 
- Equips de bombeig i distribució de ruixadors. 

La D.F. establirà el número de visites per el control d’execució de les diferents unitats 

especificades, amb un número mínim de 6, fixant-se igualment les condicions especifiques sota las 

que aquestes es desenvolupen, en coherència amb les fitxes. 

Proves finals de funcionament d’instal·lacions 

Les proves finals es realitzaran un cop terminat el muntatge de les instal·lacions, un cop ajustats 

els equips, els instal·ladors comprovaran el funcionament de les instal·lacions sota la seva 

presencia i supervisió de personal tècnic de l’empresa de control de qualitat contractada. 

En el cas de tractar-se d’un projecte de habitatges, les següents proves es realitzaran sobre un 30 

% de les instal·lacions. 

Fontaneria i sanejament 

Es controlarà entre altres aspectes: 

 Estanqueïtat  de la xarxa. 

 Funcionament de les aixetes i claus de pas. 

 Comportament dels desaigües. 

 fixació dels sanitaris. 

Electricitat 

Es verificarà entre altres aspecte: 

 Funcionament de diferencials i magnetotèrmics. 

 Caigudes de tensió. 

 Funcionament de mecanismes ( interruptors, base d’endolls, polsadors, etc…). 

 Pressa a terra. 

 Seccions dels conductors. 

 Identificació de circuits. 
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Climatització 

Es verificarà entre altres aspecte: 

 Estanqueïtat. 

 Funcionament d’equips. 

 Rendiment dels equips. 

 Velocitat d’aire a les sortides i retorns. 

 Pressa de temperatures i humitats. 

 Nivell de sorolls. 

Protecció contra incendis 

Es verificarà entre altres aspecte: 

 Proves de circuits de senyalització. 

 Funcionament dels detectors. 

 Funcionament de central de alarma. 

 Pressió d’aigua a les xarxes. 

 Verificació d’extintors. 

7.10. ASSAIGS COMPLEMENTARIS / FITXES TÈCNIQUES 

Qualsevol material utilitzat en la fase de les estructures i no referenciat en aquest pla de control, es 

subministrarà a obra conjuntament amb la corresponent fitxa tècnica i certificat d’origen industrial. 

En el transcurs d’obra, la Direcció Facultativa podrà sol·licitar qualsevol altre assaig 

adicional que es considerés necessari. 
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8. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment 

exposats, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus 

general: 

 No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de 

qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin 

aquest supòsit, el Contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs 

corresponents indicats en aquest plec.  

 A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un 

únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar 

els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec 

del Contractista. 

 En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és 

responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en 

aquest pla.  

 S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment 

amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En 

cas de que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-08, però sense 

marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec 

del Contractista, encara de que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la 

planta no està certificat segons RC-08, es podrà rebutjar el proveïment de formigó 

d’aquesta planta. 

 El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució 

de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, 

aquest increment correrà a càrrec del Contractista, excepte justificació i acceptació per 

part de la D.O., de les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del 

previst. 

El pressupost del Programa de control es presenta estructurat per àmbits i per els mateixos 

capítols del pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les 

diferents activitats es realitza, quan no hi ha altre criteri, de forma proporcional als amidaments de 

les partides associades. 

El pressupost del Pla de Control de Qualitat representa l’1,5% del Pressupost d’Execució Material 

del present projecte. 
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Vista general façana a carrer Longitudinal 8  

 

Façana a carreró  
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Vista de la coberta  
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