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 Programa de necessitats 

 Descripció de l’estructura 

El present document té per objecte la descripció i justificació de tots els diferents elements que 
configuren l’estructura del projecte executiu del reforç del fals sostre del Mercat del Peix de 
Mercabarna.  

El projecte que ocupa el present document consisteix en reforçar el fals sostre del Mercat per 
poder accedir-hi per manteniment de diversos tipus. Aquest fals sostre està penjat de les 
corretges i encavallades de la coberta. Es reforça el fals sostre degut al possible escorriment de 
les plaques per la seva fletxa. Es pretén augmentar la superfície de recolzament de les plaques 
afegint uns perfils per sota del fals sostre per facilitar el muntatge. També es col·locarà dues 
línies de vida per seguretat del treballadors si han de realitzar treballs de reparacions en els 
lluernaris que aniran collades a les encavallades principals que aguanten la coberta. 

 Usos previstos al projecte 

Els usos previstos per a l’estructura del projecte objecte del present document són per al possible 
manteniment de les màquines col·locades a sobre del fals sostre. És a dir un ús puntual de 
manteniment. 

Al final d’aquesta memòria com annex, s’adjunta el protocol que totes les persones que hi 
accedeixin a aquesta zona ha de ser coneixedors i així obtenir la màxima seguretat per tal de 
tenir la seguretat  

 Bases de càlcul 

 Vida útil nominal 

Donat que l’ús de la construcció és el reforç d’un cel ras 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 

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

 Acer laminat 

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. 

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. 
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Tipus d’acer  S275JR 
fy (N/mm2) xapes <16mm N/mm2 275 
Mòdul d’elasticitat, E N/mm2 200 000 
Mòdul d’elasticitat transversal, G N/mm2 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 

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 

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. 

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. Accions variables 
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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. 

 

2.3.1.2. 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. 

2.3.1.3. 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. 

2.3.1.4. 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. 

2.3.1.5. Foc 

Les càrregues de foc s’han analitzat considerat els ELU en la hipòtesi accidental. En les zones 
de trànsit destinades als serveis de protecció contra incendis, s’ha considerat una acció de: 

2.3.1.6. 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 

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  Sostre PB    

Tipus de sostre - Panell sandwich   
Gruix cm 10   
Càrregues    

Pes propi kN/m² 0.03   
C. permanents kN/m² 0.00   
Ús kN/m² 1.00   
Neu kN/m² 0.00   
TOTAL kN/m²   
C. concentrada kN 1.03   
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 Coeficients de seguretat 

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 

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. 
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 

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 

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 

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: 
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 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 

 



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 

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 

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

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. 

 Programes informàtics de càlcul utilitzats 

 Processadors. Definició d’esforços i estats tensionals 

Robot Structural Professional 2014. Anàlisi lineal i no lineal d’estructures de barres i làmines pel 
mètode dels elements finits. 

 Post-processadors. Comprovació d’estructures 

Robot Structural Professional 2014. Anàlisi lineal i no lineal d’estructures de barres i làmines pel 
mètode dels elements finits. 

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 

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). 



 
EXP 1049

Memòria Tècnica
 

www.masalaconsultors.com 11/16
 

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 

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 6e, 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 

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 Moviment de Terres i de fonaments 
 Capítol de l’estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des de l’inferior al superior. 

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 

 Elements constituïts per acer laminat 

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...). 
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- 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 
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 C2.  

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/m2 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 

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.  
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 Normativa utilitzada 

 Normativa bàsica 

 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. 
- 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) 

 Normativa complementària 

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  
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- 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 
- 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. 
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 Declaració de compliment dels documents bàsics 

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. 
 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, Juliol de 2014 
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS PER L’EXECUCIÓ I POSTA EN OBRA 
DE L’ACER LAMINAT 

 Objectius 

Documentar la recepció de materials i els treballs relatius a l'execució i posta en obra dels 
elements constituïts per acer laminat, d'acord amb la Memòria Tècnica i amb els plànols de 
projecte. 

 Condicions de partida 

 Documentació prèvia 

Abans de procedir a realitzar les tasques relatives a l'execució dels elements d'acer laminat, 
caldrà que el Contractista redacti un document on hi adjunti els següents conceptes: 

a) Certificat d’haver examinat el lloc a on s'executaran els treballs, incidint amb els temes de 
localització d'estructures existents, registres i línies de serveis públics, tant en 
funcionament com no. 

b) Certificat d’haver realitzat un estudi respecte a l'accessibilitat del solar, tant a nivell local -
entrades i sortides dels vehicles de subministrament de material - com global, estudiant, 
en aquest últim cas, sobre el plànol d'emplaçament per defecte o sobre el document que 
estimi oportú la Direcció Facultativa, els possibles recorreguts dels vehicles anomenats 
abans. 

c) Certificat de comprovació dels nivells resultants de l'execució dels moviments de terres 
que haguessin estat precisos, detectant possibles anomalies respecte al projecte o 
respecte a les indicacions que la Direcció Facultativa hagués fet en el seu moment. 

d) Document que acrediti que el Contractista ha procedit a una anàlisi exhaustiva de tots els 
documents de projecte -Plànols, Memòria Tècnica i Plecs de Condicions-, adjuntant-hi un 
recull de tots aquells dubtes, contradiccions i objeccions que consideri oportunes, amb 
l'objecte de que es garanteixi una posta en obra de tots els elements de forma fidedigna. 

e) Relació dels processos constructius, equipaments, sistemes i períodes d'apuntalament, 
procediments de muntatge, etc., que té previst fer servir durant l'obra i dels que disposa 
fora d'ella en tot moment, per tal de poder pactar un canvi de tecnologia, si fos necessari, 
durant el desenvolupament de la mateixa. 

f) Certificat acreditatiu de la idoneïtat dels materials que farà servir, on hi inclourà una relació 
dels procediments que té previstos per garantir per aquesta idoneïtat: empreses 
adjudicatàries del control de qualitat dels materials, condicions pel seu emmagatzematge, 
etc. Aquest certificat anirà completat posteriorment amb un altre relatiu a la descripció 
particularitzada dels diferents materials, contingut del qual es detalla a l'apartat de 
condicions generals dels materials, i amb els certificats d'idoneïtat dels soldadors que 
participin a l'obra. 

g) Documents que facin paleses les característiques més rellevants dels elements de 
transport per l'interior de l'obra i plànol explicatiu del lloc d'assentament de les grues i dels 
tallers de mecanitzat i/o manipulat del material. 

h) Certificat acreditatiu de idoneïtat dels tallers aliens a l'obra que subministrin el material. 
Aquests tallers seran capaços de realitzar els assajos de control que es requereixin i portar 
al dia un registre de dades i resultats de les proves, que es podrà sol·licitar en qualsevol 
moment. 
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 Plànols de taller 

A partir de del que s’ha especificat en els plànols de projecte, el Contractista realitzarà els 
pertinents plànols de taller que defineixin completament tots els elements de l'estructura 
metàl·lica, segons els criteris següents: 

a) Les bases de referència d'aquests plànols seran les mides de replanteig, comprovades 
prèviament a obra. 

b) Hi figuraran de manera completa els conceptes que es relacionen a continuació: 

 Dimensions necessàries per a definir inequívocament tots els elements de l'estructura. 
 Les contrafletxes de bigues, quan estiguin previstes. 
 La disposició de les unions, incloses les provisionals d'armat, distingint quines unions són 

de força i quines de lligam. 
 El diàmetre dels forats de reblons i cargols, amb indicació de la forma de mecanitzat. 
 La classe, nombre i diàmetre dels reblons i cargols. 
 La forma i dimensions de les unions soldades, la preparació de les vores, el procediment, 

mètode i posicions de soldatge, els materials d'aportament a utilitzar i l'ordre d'execució. 
 Les indicacions sobre el mecanitzat o tractaments dels elements que les precisin. 
 
c) La nomenclatura a utilitzar per a representar els elements d’unió serà la que defineix la 

Normativa DB SE-A, “Documento Básico SE Seguridad Estructural Acero”, d’acord amb 
els següents casos: 

 soldadura 
 reblons 
 cargols ordinaris i calibrats 
 cargols d’alta resistència 
 
d) Tot plànol de taller portarà indicats els perfils, la classe dels acers, els pesos i les marques 

de cadascun dels elements de l'estructura representats en ell. 

e) El Contractista entregarà a la Direcció Facultativa  abans del començament de l'execució 
a taller i amb la suficient antelació, dos jocs de còpies dels plànols de taller, dels que, 
després d'ésser revisats per aquella, se li retornarà un de signat, amb indicació de les 
correccions que s'estimin oportunes. En el cas que n'existeixi alguna, el Contractista haurà 
de refer els plànols i sotmetre’ls a llur aprovació definitiva, segons el mateix procediment. 

f) Si durant l'execució de l'obra s'introdueixen modificacions de la mateixa, caldrà procedir a 
la rectificació dels plànols de taller que correspongui, de manera que acabin reflectint 
exactament les solucions finalment adoptades. En el cas que calgui modificar detalls, es 
requerirà l'autorització expressa de la Direcció Facultativa, havent de quedar constància 
en els plànols de taller de les variacions introduïdes. 

g) Es realitzaran plantilles a escala natural de tots els elements que ho requereixin, 
especialment de nusos i carteles d'unió. Per això, es farà ús de personal especialitzat, 
atenent-se a les toleràncies que estableix la Normativa DB SE-A, treballant sobre material 
suficientment indeformable i indeteriorable per llur manipulació. 

h) Per cada plantilla, que s'ajustarà a les cotes establertes en els plànols de taller, s'indicarà 
el nombre d'identificació de l'element a que correspongui, així com els plànols en que es 
defineixi aquest element. 

i) No serà preceptiva la utilització de plantilles a escala natural quan el tall s'efectuï amb 
maquinària d'oxitallada automàtica, que treballi a partir de plantilles reduïdes. 

 Programa de muntatge 
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El Contractista, basant-se en les indicacions del Projecte i sempre que no figuri com a 
Documentació del mateix, redactarà un programa de muntatge, que haurà d’ésser aprovat per la 
Direcció Facultativa prèviament al començament dels treballs de l'obra, detallant com a mínim 
els elements següents: 

a) Descripció de l'execució en fases, ordres i temps de muntatge dels elements de cada fase. 

b) Descripció de l'equip que farà servir pel muntatge de cada fase. 

c) Detall dels estintolaments, cintres o altres elements de subjecció provisional. 

d) Personal precís per a la realització de cada fase, amb especificació de llur qualificació 
professional. 

e) Elements de seguretat i protecció del personal. 

f) Comprovació dels anivellaments, alineacions i ploms. 

Si, per adequar el procés constructiu a l'obra, fos necessari modificar les característiques 
resistents de determinats elements, ho detallarà en el programa de muntatge, proposant les 
solucions constructives que li semblessin oportunes per materialitzar aquest reforç. 

 Materials 

 Requeriments generals 

Aquest Plec de Condicions fa referència als materials que s'esmenten a continuació: 

 Acers laminats: S 275 JR i S 355 JR. 
 Acers en cargols: Segons taula 4.3 de la Normativa DB SE-A. 
 Acers en barres: B-500-S, acers especials de límit elàstic igual o inferior a 600 Mpa. 
 
Els requeriments que es detallen a continuació, relatius a la recepció dels materials, són 
preceptius de complir a l'obra, per tal de dur a terme l'execució dels elements d'acer laminat, i 
serviran de base per a emetre qualsevol esmena al projecte. 

a) El Contractista, a requeriment de la Direcció Facultativa, quedarà obligat a emetre un 
document a on hi figurin les propietats i les característiques més rellevants de tots els 
materials que s'utilitzaran en obra. Aquest document, si la Direcció Facultativa ho estima 
oportú, anirà certificat per l'empresa adjudicatària del control de qualitat. Les esmentades 
propietats i característiques seran, com a mínim, les següents: 

 Resistència a la tracció. 
 Límit de fluència. 
 Allargament de trencament. 
 Doblegat. 
 Resiliència. 
 Procediment de fabricació emprat. 
 Soldabilitat. 
 
b) La Direcció Facultativa podrà en tot moment requerir els assajos que estimi oportuns, per 

tal de constatar tots els punts detallats i els que considerés d'interès per la realització de 
la posta en obra de l’acer laminat. 

c) L’emmagatzematge dels productes tipus perfil -seccions obertes i tancades, plans amples 
i xapes- i tipus barra-calibrada, d'alta resistència etc.- es farà protegint-los dels agents 
atmosfèrics directes, especialment de les pluges i nevades, així com del terreny. Si 
l'ambient a on es fa l’emmagatzematge fos agressiu pels materials, caldrà, a més, 
salvaguardar-los d'aquest ambient amb les proteccions adients. 



 
EXP 1049

Plec de condicions. Acer laminat 
 

info@masalaconsultors.com 8/29
 

d) L’emmagatzematge del material tipus rebló o cargol i mecanismes especials es farà 
perfectament embalat, amb els recipients que el fabricant hagi utilitzat a l'efecte. Els 
mecanismes i elements realitzats expressament per l'obra, aniran, a més, protegits amb 
grassa. 

e) Si la Contracta proposés un canvi de material, aquest es proposarà per a tota l'obra, no 
admetent-se en cap cas que aquest canvi afecti a l'obra de forma local, o que es plantegi 
a nivell d'una partida o capítol concrets. 

f) En el cas que el fabricant aporti un material diferent al previst en projecte, aquest 
l'acreditarà mitjançant certificat expedit per a un laboratori homologat, explicitant, com a 
mínim, totes aquelles característiques mecàniques i químiques que reflexa la Normativa 
DB SE-A. 

 Acer per a perfils laminats 

Les condicions específiques que hauran complir els acers laminats queden reflectides a 
continuació: 

a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents 
de projecte. En cas de que no hi figurés o pogués existir una indefinició d'aquest en un 
element en concret, caldrà utilitzar els següents tipus i qualitats de material: 

 Perfils laminats: S 275 JR 
 Perfils buits: S 275 JR 
 
b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química dels acers 

dels productes laminats que subministri, d'acord amb l'establert en la Norma DB SE-A, 
sempre i quan els assajos s’hagin realitzat segons el regulat en aquesta norma. Així 
mateix, garantirà que les mesures i pesos dels productes subministrats satisfacin les 
toleràncies que es detallen en la norma esmentada. 

c) Els perfils servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades a intervals i en relleu. 

d) De la mateixa manera, la perfileria portarà marcada a intervals la classe d'acer. Aquesta 
marca haurà d’ésser realitzada en el procés de laminat, per encunyat o mitjançant pintura 
indeleble. 

e) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, on hi 
figuraran les següents dades: 

 Nom i direcció de l'Empresa subministradora. 
 Data del subministrament. 
 Identificació del vehicle que el transporta. 
 Quantitat que es subministra. 
 Denominació i designació de l'acer. 
 Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
 Nom i direcció del comprador, així com el destí. 
 Referència de la comanda. 

 Acer per a xapes i plans amples 

Les condicions específiques que hauran de complir els acers per aquest tipus d'elements, queden 
reflectides a continuació: 

a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents 
de projecte. En el cas de que no hi figurés o pogués existir una indefinició d'aquest en un 
element en concret, caldrà utilitzar els tipus i qualitats de material especificats en la taula 
4.1 de la Norma DB SE-A 

b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química dels 
productes laminats que subministri, d'acord amb l'establert per la norma DB SE-A, sempre 
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i quan els assajos s’hagin realitzat segons l’establert en la Norma abans esmentada. Així 
mateix, garantirà que les mesures i els pesos dels productes subministrats satisfacin les 
toleràncies que es detallen en aquesta norma 

c) Els elements servits a obra portaran les sigles del fabricant, marcades a intervals segons 
el procediment que aquest últim consideri. 

d) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, on hi 
figuraran les següents dades: 

 Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
 Data del subministrament. 
 Identificació del vehicle que el transporta. 
 Quantitat que es subministra. 
 Denominació i designació de l'acer. 
 Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
 Nom i direcció del comprador, així com el destí 
 Referència de la comanda. 

 Acer en cargols 

Les condicions específiques que hauran de complir els acers utilitzats pels cargols, queden 
reflectides a continuació: 

a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents 
de projecte. En el cas de que no hi figurés o pogués existir una indefinició d'aquest en un 
element en concret, caldrà utilitzar els tipus i qualitats de material especificats en la taula 
4.3 de la Norma DB SE-A. 

b) El tipus de material que s'especifiqui pels cargols, tant explícitament en els plànols com 
implícitament en aquest Plec de Condicions, serà extensible al material utilitzat pels 
elements complementaris, és a dir, femelles i volanderes. 

c) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química dels 
productes que subministri, d'acord amb l'establert per la Norma DB SE-A. Així mateix, 
garantirà que les mesures i pesos dels productes subministrats satisfacin les toleràncies 
que es detallen en aquesta norma.  

d) Els cargols servits a obra portaran les sigles del fabricant en relleu. De la mateixa manera, 
portarà el tipus i classe d'acer. 

e) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, on hi 
figuraran les següents dades: 

 Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
 Data del subministrament. 
 Identificació del vehicle que el transporta. 
 Quantitat que es subministra. 
 Denominació i designació de l'acer. 
 Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
 Nom i direcció del comprador, així com el destí. 
 Referència de la comanda. 

 Acer en barres 

Les condicions específiques que hauran de complir els acers utilitzats per les barres queden 
reflectides a continuació: 

a) El tipus i qualitat de l'acer a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i documents 
de projecte. En el cas de que no hi figurés o pogués existir una indefinició d'aquest en un 
element en concret, caldrà utilitzar els següents tipus i qualitats de material: 



 
EXP 1049

Plec de condicions. Acer laminat 
 

info@masalaconsultors.com 10/29
 

 acers llisos sense cap especificació: S 275 JR. 
 acers llisos d'alta resistència: L.E.> 500 Mpa 
 acers corrugats: B-500-S. 
 
b) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i composició química dels productes 

que subministri, d'acord amb l'establert per la Norma DB SE-A, per els rodons d'acer llis, i 
la EHE-08, pels acers corrugats. Tanmateix, garantirà que les mides i pesos dels productes 
subministrats satisfacin les toleràncies que es detallen a la Norma DB SE-A,  

c) La identificació de l'acer subministrat a obra estarà constituïda per un albarà, a on hi 
figuraran les següents dades: 

 Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
 Data del subministrament. 
 Identificació del vehicle que el transporta. 
 Quantitat que es subministra. 
 Denominació i designació de l'acer. 
 Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
 Nom i direcció del comprador, així com el destí. 
 Referència de la comanda 

 Material d'aportament en soldadures 

Les condicions específiques que hauran de complir els materials d'aportament en les unions 
soldades queden reflectides a continuació: 

a) El tipus i qualitat del material a emprar en cada cas quedarà definit en els plànols i 
documents de projecte. En el cas de que no hi figurés o pogués existir una indefinició 
d'aquest en un element en concret, caldrà utilitzar-ne de qualitat estructural, apropiada a 
les condicions de la unió i del soldatge i de les característiques mínimes següents: 

 Resistència a la tracció: 
420 N/mm2, per a acers del tipus S 275 JR 
520 N/mm2, per a acers del tipus S 355 JR 

 

 Allargament a trencament: 
22% per a qualsevol tipus d'acer. 

 

 Resiliència: s'adequarà a la qualitat del acer i al tipus d'estructura, no podent en cap cas, 
ésser inferior a 5.0 Kpm/cm2. 

 
b) Tret del cas en que ho fixi la Direcció Facultativa, s'admetran, segons els casos i posicions 

de soldatge, les següents qualitats d'elèctrode: 

 estructural intermèdia. 
 estructural àcida. 
 estructural bàsica. 
 estructural orgànica. 
 estructural de rútil. 
 estructural de titani. 
 
 Tanmateix, s'admet l'ús d'elèctrodes normals o de gran penetració. 

c) L'ús d'elèctrodes s'atendrà a l’especificat pel fabricant. Els elèctrodes de revestiment 
higròfil, especialment els elèctrodes bàsics, s'empraran perfectament secs. Amb aquest 
objectiu, s'introduiran i conservaran en un dessecador, fins el moment de llur utilització. 

d) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química dels 
productes que subministri, d'acord amb l’establert per la norma UNE 14.023. 
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e) La identificació dels elèctrodes subministrats a obra estarà constituïda per un albarà, on hi 
figuraran les següents dades: 

 Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
 Data del subministrament. 
 Identificació del vehicle que el transporta. 
 Quantitat que es subministra. 
 Denominació i designació de l'acer. 
 Restriccions en llur utilització, en el seu cas. 
 Nom i direcció del comprador, així com el destí. 
 Referència de la comanda 

 Pintures i proteccions 

Les condicions específiques que hauran de complir els materials de protecció queden reflectides 
a continuació: 

a) La pintura es recepcionarà i emmagatzemarà en recipients tancats i precintats, amb 
l'etiqueta del seu fabricant. 

b) Si en projecte no s'especifica el contrari, la pintura en els elements estructurals embolicats 
per altres materials o exposats a l'aire en interiors, assegurarà una protecció no menor que 
la proporcionada per dues capes de pintura tradicional, que contingui un 30% d'oli de 
llinassa cuit, i en els elements exposats a la intempèrie, no menor que la proporcionada 
per tres capes de la mateixa pintura. 

c) Abans del pintat es presentaran mostres de pintura per a realitzar les anàlisis i assajos 
prescrits en el projecte, i es pintaran mostres per jutjar el color i l'acabat. 

d) Els tipus de proteccions de l'acer, classes i característiques de les pintures a utilitzar, 
nombre de capes, colors, acabats, etc., poden consultar-se en el Plec de Condicions 
específic de les pintures. 

 Cintres i apuntalaments 

Els requeriments específics per a la recepció de les cintres i els elements d'apuntalament són els 
que es detallen: 

a) Els elements que s'utilitzin d'apuntalament o de cintra seran d'acer. Preferentment seran 
estructures provisionals realitzades amb el mateix material que s'executi la resta de l'obra 
d'acer o, en cas contrari, podran utilitzar-se elements manufacturats, dels quals la Direcció 
Facultativa emetrà verbalment o per escrit un informe de la possibilitat de llur utilització. 

b) Seran capaços de resistir les accions pròpies del procés de muntatge i/o formigonat, quan 
correspongui -en aquest últim cas seran vigents les condicions de les cintres, encofrats i 
motlles, detallades en l'apartat 3.10 del Plec de Condicions de la Posta en Obra del 
Formigó Armat-, sense presentar deformacions ni assentaments apreciables, inferiors, en 
qualsevol cas, a 1/1000 de la longitud del element que s'estigui realitzant, tret d'indicació 
contrària de la Direcció Facultativa. 

c) Les estructures que constitueixen les cintres i els apuntalaments seran autoestables. A tal 
fi, podran disposar-se acompanyades de ternals o cables que assegurin llur estabilitat. 

d) Podran utilitzar-se perfils que siguin fruit del reciclatge d'altres partides de l'obra. El 
Contractista caldrà que sol·liciti per escrit a la Direcció Facultativa la utilització de perfils 
reciclats, provinents d'una altra obra. 

 Execució 

 Condicions generals 
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El Contractista es farà responsable directe dels procediments utilitzats per la realització dels 
treballs d'execució dels elements de l'estructura metàl·lica. A tal fi, caldrà que observi les 
següents puntualitzacions: 

a) Restarà a càrrec del Contractista la conservació en perfectes condicions de les 
conduccions públiques d'aigua, gas, electricitat, telèfon, clavegueram, etc., així com el 
manteniment en perfecte estat de les construccions o elements de jardineria que pertanyin 
a les finques contigües a l'obra. 

b) Tanmateix, anirà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries o desperfectes 
que s'haguessin produït per efecte de l'execució de l'estructura metàl·lica. 

c) Sempre que es detecti la presència de qualsevol conducció, encara que aparenti estar fora 
de servei, es donarà avís a la Direcció Facultativa, a fi que aquesta decideixi la solució 
més convenient. 

d) Hauran d’efectuar-se els entibaments necessaris per garantir la seguretat de les 
operacions i la bona execució dels treballs, tot i en el cas de no haver estat expressament 
instruïdes a tal efecte per la Direcció Facultativa.  

e) El Contractista estarà obligat a disposar tots els mitjans que la Direcció Facultativa estimi 
oportuns per realitzar l'obra. S'inclou en aquest concepte els sistemes d'extracció i 
eliminació de les aigües que poguessin aparèixer, tan degudes a moviments del nivell 
freàtic com per l'acumulació de l'aigua de pluja, així com la instal·lació dels punts de llum i 
connexió a les xarxes elèctrica general i de clavegueram, segons correspongui. 

f) En cap cas el Contractista estarà facultat per a variar per el seu compte les dimensions, 
posició, nombre d’elements, característiques de les unions, geometria, procediment 
constructiu o tipus de qualsevol dels elements que constitueixin l'estructura metàl·lica, 
sense el vist i plau de la Direcció Facultativa. Podrà, no obstant, expressar la conveniència 
d'efectuar aquells canvis que estimi oportuns, de forma que l'Arquitecte Director, si ho troba 
adequat, pugui aplicar-los en l'execució de l'obra. 

g) El Contractista s'assegurarà de que l’emmagatzematge de material sobre els elements ja 
construïts no modifiqui les hipòtesis de càrrega que s'han tingut en compte en el càlcul de 
l'estructura. Qualsevol dubte al respecte, especialment pel desconeixent d'aquestes 
hipòtesis, es consultarà a la Direcció Facultativa, perquè determini la viabilitat de la solució. 

h) Restaran a càrrec del Contractista totes les tasques inherents al desenvolupament i posta 
en obra del procés constructiu necessari per a portar a terme l'obra segons el projecte, 
encara que no s'indiqui explícitament en el pressupost. 

 Replanteig 

L'inici de les tasques de l'execució dels elements de l'estructura metàl·lica tindran com a punt de 
partida les relatives a llur replanteig. Per aquest concepte es vetllarà perquè es satisfacin els 
següents punts: 

a) La senyalització del replanteig es realitzarà amb mitjans perdurables, replantejant de nou 
quan, per alguna raó, s'hagin perdut les referències ja replantejades anteriorment. Serà 
aconsellable situar els eixos dels elements estructurals a executar, marcant-los amb 
pintura, guix de color o blauet sobre els fonaments o punts d'arrencada d'aquells. 

b) El Contractista no tindrà dret a cap tipus d'abonament com a conseqüència d'errors de 
replanteig que l'hi poguessin ésser imputables. Si existís divergència entre dos plànols o 
documents de projecte, el Contractista està obligat a comunicar aquesta a la Direcció 
Facultativa perquè es manifesti donant prioritat a un o altre document. De no fer-ho així, 
no podrà argumentar error en el projecte, en el supòsit d'haver optat per la solució 
incorrecta. 

c) Les dimensions de qualsevol element emparat per aquest Plec de Condicions no es 
modificaran per sobre de les toleràncies que l'hi corresponguin, especificades per cada 



 
EXP 1049

Plec de condicions. Acer laminat 
 

info@masalaconsultors.com 13/29
 

element més endavant, sense coneixement de la Direcció Facultativa. Tan mateix, no es 
podrà variar llur posició absoluta ni relativa, si no és amb el vist i plau de l'Arquitecte 
Director. 

 Posta en obra. Prescripcions generals 

El Contractista haurà de vetllar pel compliment de les següents condicions de caràcter general, 
referents a la posta en obra de l'estructura metàl·lica. Tanmateix, vetllarà perquè es materialitzin 
les de caràcter més específic, que es detallen més endavant en altres subapartats. 

Les referides condicions es sintetitzen en els següents termes: 

a) No es podrà sol·licitar a càrrega cap element, fins que la Direcció Facultativa no hagi donat 
el seu vist i plau respecte a la col·locació d’enrigidors, elements secundaris d'unió, 
acartel·laments, connectadors, etc. 

b) L'execució de cada element es realitzarà d'acord amb el pla prèviament acordat 
conjuntament pel Contractista i la Direcció Facultativa. 

c) Si un determinat element o elements treballessin conjuntament amb masses de formigó 
armat (secció mixta), caldrà consultar el Plec de Condicions per la Posta en Obra del 
Formigó Armat, per una banda, i el relatiu a la Posta en Obra de l’Estructura Mixta, per 
l'altra. 

d) Els perfils, xapes i plans amples constituents de l'estructura es col·locaran nets i exempts 
d'òxid no adherent, grassa o qualsevol altre substància perjudicial, a no ser que la Direcció 
Facultativa o els plànols estableixin el contrari. 

Els cargols i perns, així com les volanderes i femelles corresponents, es col·locaran també 
en les mateixes condicions. 

e) Es prohibeix la utilització simultània d'acers de característiques mecàniques diferents en 
un mateix element estructural, així com acers que provinguin de reciclatge, a no ser que 
la Direcció Facultativa ho contradigui per escrit. 

f) Els perfils i els elements de l'estructura en general, s'ajustaran als documents de projecte, 
especialment en la llargada, posició relativa i longitud dels cordons de soldadura. 

g) El doblegat dels espàrrecs d'ancoratge es farà sempre per mitjans mecànics, en fred i a 
velocitat moderada. Està prohibit l'adreçament de colzes. Els radis de doblegament dels 
mateixos es dimensionaran d'acord amb els criteris que estableix la Norma EHE-08, en el 
seu article 69º. 

La Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d'assajos amb líquids penetrants, per 
tal de determinar l'aparició de fissures en el procés de doblegat. 

h) Les distàncies entre barres serà tal que permetin un formigonat correcte i adoptaran el 
valor més restrictiu dels següents: 

 Dos centímetres. 
 El diàmetre de la barra mes gran. 
 1.25 vegades la dimensió màxima de l’àrid. 
 
i) En referència als recobriments o distàncies mínimes de les barres d'ancoratge als 

paraments, es fixen les que estableix la norma EHE-08, en el seu article 69º. Els 
documents de projecte o, per defecte, la Direcció Facultativa fixaran quina és l'agressivitat 
de l’ambient en cada cas. 

j) La longitud de les barres d'ancoratge, sempre i quan no estigui definida en els plànols, es 
calcularà segons els valors especificats a la taula 1, en funció del tipus d'acer que 
constitueixi les barres i del diàmetre d'aquestes. L'ancoratge es farà amb l'ajuda de patilles, 
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en el cas de barra llisa o roscada l’ancoratge s’efectuarà sempre amb ganxo; les longituds 
expressades a la taula 1 quadre corresponen al tram recte de l'ancoratge. 

Diàmetre 
de la barra 
(mm.) 

HA-25 B-500 barra 
corrugada (EHE-08) 
Longitud d’ancoratge 

barra recta (cm.) 

HA-25 B-400 barra llisa 
(EH-88) 

Longitud d’ancoratge 
barra amb ganxo(cm.) 

Posició I Posició II Posició I Posició II 
6 15 25 25 30 
8 20 30 30 40 
10 25 40 40 50 
12 30 45 50 60 
16 40 60 60 80 
20 60 85 90 100 
25 95 135 135 135 
32 155 220 - - 

Taula 1: Longitud de les barres d'ancoratge 

k) En totes les manipulacions de càrrega, descàrrega, transport, emmagatzematge a peu 
d'obra i muntatge, es tindrà la màxima cura de no danyar els elements estructurals, 
especialment en les zones de subjecció per l'elevació. 

l) L’emmagatzematge s'efectuarà de forma sistemàtica i ordenada, per facilitar al màxim el 
muntatge. 

m) Prèviament al muntatge, es procedirà a la correcció de qualsevol defecte que pogués 
haver-se produït en les tasques de manipulació esmentades en el subapartat precedent. 

En el cas de que un defecte no pogués corregir-se o existís algun tipus de dubte respecte el 
correcte comportament resistent posterior de la peça afectada, aquesta serà rebutjada, marcant-
la a l’efecte per deixar-ne constància. 

 Prescripcions generals per a la posta en obra de les cintres i apuntalaments 

En la posta en obra de les cintres i apuntalaments, caldrà observar les prescripcions generals 
que a continuació es detallen: 

a) Els diferents elements que constitueixen els apuntalaments i/o cintres es retiraran sense 
produir sotragades i/o cops contra l'estructura, disposant, si els elements són de certa 
importància o la Direcció Facultativa ho estima oportú, gats hidràulics, cunyes o altres 
mecanismes amortidors. Les operacions de desapuntalament es portaran a terme segons 
el pla o procés constructiu que es detalli en el projecte. Si aquest no existís, es consultarà 
al respecte a la Direcció Facultativa la forma i moment de fer-les. La Direcció Facultativa 
podrà instruir la realització dels assajos corresponents per tal de poder fixar el moment del 
desapuntalament dels diferents elements. 

b) Els elements i sistemes d'apuntalament, un cop col·locats a obra, seran autoestables 
segons el detall expressat en l’apartat 3.8 del present document. En aquells casos en els 
que l'alçada dels mateixos sigui superior a 5.0 metres, caldrà que la Direcció Facultativa 
doni el vist i plau del sistema d'apuntalament i el seu travament. 

c) Quan el temps transcorregut entre l'execució de l'apuntalament i el d'entrada en 
funcionament o càrrega del mateix sigui superior a un mes, caldrà fer una revisió 
exhaustiva d'aquell. 

 Muntatge 

Durant el muntatge de l'estructura i dels seus elements s'observaran les següents condicions: 
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a) La subjecció provisional dels elements estructurals s'efectuarà amb grapes o cargols, o 
mitjançant qualsevol altre element, l’ús del qual quedi avalat per l'experiència, tenint, a 
més, la certesa de que puguin resistir adequadament els esforços generats en aquesta 
fase. 

b) Durant el muntatge es realitzarà l'acoblament dels diferents elements que composin 
l'estructura, amb les toleràncies admeses en la Norma DB SE-A. 

c) No es procedirà a executar cap unió definitiva, ja sigui reblonada, cargolada o soldada, 
mentre no es certifiqui que els elements estructurals resten disposats correctament, 
d'acord amb l’especificat en els plànols de projecte i en els de taller. 

En els casos que existeixin elements de correcció, no es començarà l'execució definitiva 
mentre no es tingui l'absoluta certesa de que tots els elements resten correctament 
disposats, i que la forma actual quedarà corregida amb la implementació dels elements 
citats. 

d) En les unions reblonades i/o cargolades s'atendrà al prescrit en els apartats 4.6, 4.7 i 4.8 
del present.  En unions soldades al prescrit en l'apartat. 4.10 

e) Les unions de muntatge i altres dispositius auxiliars emprats es retiraran solament quan 
l'autoestabilitat de l'estructura quedi garantida. 

f) Tret d'indicació expressa en sentit contrari en els plànols de projecte o de la Direcció 
Facultativa, no es muntaran jàsseres i pilars a més de dues plantes damunt de l'últim forjat 
construït. 

g) Pel que fa al ritme de la construcció dels murs, aquest quedarà fixat en cada cas mitjançant 
les ordres emeses per la Direcció Facultativa, atenent al que s’estableix en el punt a) del 
present apartat, en el cas de que aquests murs actuïn com a elements estabilitzants davant 
de càrregues horitzontals. 

 Unions amb cargols ordinaris i calibrats 

Per l'execució i posta en obra de les unions amb cargols ordinaris i calibrats es tindrà en compte 
la Norma DB SE-A 

 Unions amb cargols d'alta resistència 

Per l'execució i posta en obra de les unions amb cargols d'alta resistència es tindrà en compte la 
Norma DB SE-A. Es vetllarà especialment pel compliment de les següents condicions: 

a) Les superfícies dels perfils a unir que quedaran totalment en contacte, estaran preparades 
mitjançant sorrejat o granalla d'acer. 

b) Les superfícies abans esmentades podran estar protegides amb pintura i així es detallarà 
en els plànols de taller. En el cas de que ho estiguin, el Contractista facilitarà a la Direcció 
Facultativa amb la suficient antelació un full de característiques d'aquesta pintura i 
condicions per llur imprimació, amb l'objecte de garantir que els coeficients de fregament 
considerats en el càlcul quedin coberts. La Direcció Facultativa, a més, podrà exigir els 
assajos que consideri oportuns  per certificar els coeficients de fregament abans 
esmentats. 

c) No s'admetrà sota cap concepte l'apretament dels cargols sense claus dinamomètriques 
o eines que mesurin el parell d'apretament. 

d) La Direcció Facultativa es reserva el dret de reforçar les unions cargolades amb soldadura, 
a tenor del no compliment de les condicions específiques detallades abans. 

 Execució de les perforacions 
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Per l'execució de les perforacions es tindrà en compte els punts que es detallen a continuació i 
que complementen els de caràcter més específic ja detallats en subapartats anteriors. Els referits 
punts són els següents: 

a) Els forats per a reblons i cargols es perforaran amb taladre, excepte en aquells casos que 
la Direcció Facultativa autoritzi els punxons. 

b) El taladre es farà preferentment a taladre reduït per a poder realitzar a obra una rectificació 
de coincidència. En aquest cas, el diàmetre serà 1mm més petit que el diàmetre definitiu. 

c) La rectificació dels forats d'una costura es farà mitjançant escairador mecànic. Es prohibeix 
fer-ho amb broca passant o llima. 

d) Taladrat simultani: es recomana que sempre que sigui possible, es taladrin d'una sola 
vegada els forats que travessen dues o més peces, després d'armades, amordessant-les 
o cargolant-les fortament. Després de fer els taladrades, les peces es separaran per 
eliminar les rebaves. 

e) Forats per a cargols i reblons: els forats destinats a allotjar cargols calibrats i d'alta 
resistència, s'executaran sempre amb taladre de diàmetre igual al nominal de l'espiga, amb 
les toleràncies que estableix la Norma DB SE-A. Per a cargols ordinaris i reblons, el 
diàmetre serà 1.5mm més gran que el de l'espiga, amb les mateixes toleràncies. 

 Armat de peces 

Aquesta operació té per objecte presentar a taller cadascun dels elements estructurals que ho 
requereixin, acoblant les peces que s'hagin elaborat, sense forçar-les, a la posició relativa que 
tindran una vegada efectuades les unions definitives. S'armarà el conjunt de l'element, tant la 
part que ha de fer-se a taller com la que es realitzarà a peu d'obra, de cara a garantir una execució 
definitiva correcte. 

Per a la realització de l'armat de les peces es requereix el compliment de les condicions que 
estableix la Norma DB SE-A. 

 Unions soldades 

Per la realització de les unions soldades, es compliran les condicions que estableix la Norma DB 
SE-A. 

 Execució d'elements a taller 

Per la realització de les parts que calgui fer a taller, tant per exigències de la Direcció Facultativa 
com de projecte, es tindrà en compte les prescripcions que fixa la Norma DB SE-A. 

 Execució d'elements a peu d'obra 

Per la realització de les parts que calgui fer a obra, tant per exigències de la Direcció Facultativa 
com de projecte, es tindrà en compte les prescripcions que fixa la Norma DB SE-A. 

 Toleràncies admissibles a l'execució 

Els mesuraments de longituds s'efectuaran amb regla o cinta mètrica, de precisió no inferior al 
0,1%. Les fletxes en barres s'establiran fent ús d'un cable tesat que transcorri per punts 
corresponents de les seccions extremes. 

 Elements realitzats a taller 

Tot element estructural fabricat a taller i enviat a l'obra complirà les toleràncies següents: 

a) Toleràncies de longitud: es respectaran els valors màxims establerts en la Norma DB SE-
A. 



 
EXP 1049

Plec de condicions. Acer laminat 
 

info@masalaconsultors.com 17/29
 

b) Toleràncies de forma: la fletxa màxima de qualsevol element estructural recte no haurà de 
ser superior a 1/1500 de la seva longitud, ni a 10 mm. 

En el cas d'elements simples (pilars, jàsseres, etc...) es prendrà com longitud la distància 
entre els seus dos extrems. 

Pels elements compostos, tipus encavallada, la comprovació haurà d’efectuar-se per 
partida doble; a nivell de conjunt, definint com a longitud la distància entre nusos extrems, 
i a nivell de cada element, prenent com a longitud la distància entre els seus dos punts 
d'unió a la resta de l’entramat. 

 Conjunts muntats a l'obra 

Tot conjunt muntat a l'obra complirà les següents toleràncies: 

Toleràncies dimensionals: les toleràncies en les dimensions fonamentals dels conjunts muntats 
a obra s'obtindran per addició de les toleràncies admeses per cada element singular a l’apartat 
4.13.1 sense que arribi a sobrepassar-se el màxim de ±15 mm.  

Desploms: la tolerància en el desplom d'un pilar, mesurat horitzontalment entre dos pisos 
qualsevol, no serà superior a 1/1000 de la diferència d'alçada entre els pisos, sense sobrepassar 
en cap cas el valor global de ±25 mm. 

La tolerància en el desplom entre els recolzaments d'una biga qualsevol, no serà superior a 1/250 
del seu cantell, valor que es reduirà a la meitat en el cas de bigues carril. 

 Unions 

Les toleràncies admeses en les unions queden acotades pels valors següents: 

a) Forats per a reblons i cargols: els forats corresponents a unions per reblons, cargols 
ordinaris, cargols calibrats i cargols d'alta resistència, s'atendran a les toleràncies que 
s'estableixen a continuació, amb independència de quin sigui el mètode de perforació a 
emprar: 

 En cargols calibrats solament s'admetran toleràncies -en cap cas majors de 0,15mm - per 
diàmetres no menors de 19 mm. 

 Per reblons i qualsevol altre tipus de cargols no s'admetran toleràncies superiors a ± 1mm. 
per diàmetres nominals de 11mm., ± 1,5mm. per diàmetres compresos entre 13mm. i 
17mm., ± 2 mm. per diàmetres de 19 a 23mm. i ± 3mm. per diàmetres de 25 a 28 mm. 

 
b) Soldadures: les toleràncies en les dimensions dels bisells de preparació de vores, i en les 

longituds i colls de soldadura, són les que s'indiquen a continuació: 

 ± 0,5mm. per dimensions fins 15 mm. 
 ± 1mm. per dimensions entre 16 i 50 mm. 
 ± 2mm. per dimensions entre 51 i 150 mm. 
 ± 3mm. per dimensions superiors a 150 mm. 

 Proteccions 

Les condicions que hauran de complir les proteccions varien segons els casos, d'acord amb la 
relació dels subapartats següents: 

 Superfícies en contacte 

a) Les superfícies que hagin de restar en contacte en les unions de l'estructura es netejaran 
de la forma especificada en els apartats 4.6 y 4.7 i no es pintaran, llevat d'indicació 
expressa en sentit contrari. 

b) Les superfícies que hagin de restar en contacte en les unions amb cargols d'alta 
resistència no es pintaran mai a no ser que la Direcció Facultativa ho contradigui, i es 
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sotmetran una neteja o tractament d'acord amb les condicions establertes en l'apartat 4.7 
i 4.14.3  del present document. 

c) Les superfícies que hagin de soldar-se no estaran pintades ni impreses en una amplada 
mínima de 100mm fins el cantell de la soldadura. 

 Superfícies contigües al terreny 

Per evitar possibles corrosions és precís que les bases dels pilars i parts estructurals que puguin 
estar en contacte amb el terreny restin embegudes en formigó. 

Aquests elements no es pintaran; per evitar llur oxidació, si han d'estar algun temps a la 
intempèrie, es recomana una protecció amb lletada de ciment. 

 Preparació de les superfícies 

a) Les superfícies que hagin de pintar-se es netejaran acuradament, eliminant tot rastre de 
brutícia, pellofes, òxid, gotes de soldadura, escòria, etc., de forma que restin netes i 
seques. 

b) La neteja es realitzarà amb rasqueta i raspall de pues d'acer, o bé, quan s'especifiqui, per 
decapat, xorrejat de sorra o qualsevol altre tractament. Les taques de greix s'eliminaran 
amb solucions alcalines. 

c) Quan una superfície transmeti per contacte un esforç de compressió, es mecanitzarà un 
cop conformada, garantint perfectament la seva planeitat. 

 Execució del pintat 

a) En l’execució del pintat caldrà tenir en compte les condicions d'ús indicades pel fabricant 
de la pintura. 

b) Quan el pintat es realitzi a l’aire lliure, no s'efectuarà en temps de gelades, neu o pluja, ni 
quan el grau d'humitat de l’ambient sigui tal que es puguin preveure condensacions a les 
superfícies a pintar.    

c) Entre la neteja i l’aplicació de la capa d'imprimació, transcorrerà el menor temps possible, 
no admetent-se un temps superior a les vuit hores. 

d) Entre la capa d'imprimació i la segona capa, transcorrerà el termini d’assecat fixat pel 
fabricant de la pintura; si no s'especifiqués, caldrà que aquest marge de temps sigui de 
trenta sis hores. Caldrà procedir d'igual manera entre la segona i la tercera capa, quan 
existeixi. 

 Pintat al taller 

a) Tot element de l'estructura, menys els indicats en els apartats  4.14.1 i 4.14.2, rebrà a taller 
una capa d'imprimació abans d'ésser entregat per a llur muntatge. 

b) La capa d'imprimació s'aplicarà amb l'autorització del Director d'Obra, després de que 
aquest o la persona en qui delegui hagi fet la inspecció de les superfícies i de les unions 
de l'estructura realitzada a taller. 

Les parts que després del muntatge seran de difícil accés, però que no arribaran a estar 
en contacte amb un altre element, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si així ho 
prescriuen els documents de projecte, després  dels corresponents terminis d’assecat. 

El pintat s'efectuarà preferentment en un local cobert, sec i a resguard de la pols. Si això 
no és practicable, podrà efectuar-se a l’aire lliure en les condicions indicades en l'apartat 
4.14.4 

 Pintat a peu d'obra  
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a) Després de la inspecció i acceptació de l'estructura muntada, es netejaran els caps dels 
reblons i cargols, es picarà l'escòria i es netejaran les zones de les soldadures a efectuar 
a obra. Si s'hagués deteriorat la pintura d'alguna zona, caldrà netejar-la, donant a 
continuació sobre tot el conjunt la capa d'imprimació, amb la mateixa pintura que l’emprada 
en el taller. 

b) Transcorregut el termini d’assecat, es donarà a tota l'estructura la segona capa de pintura 
i quan així estigui especificat, la tercera. 

c) No es pintaran els cargols galvanitzats o que tinguin un altre tipus de protecció antiòxid. 

 Definició del sistema de protecció per les categories de corrosivitat. 

En la definició del pintat es tindrà en compte les condicions d’ús indicades pel fabricant de la 
pintura. És necessari presentar a la DF una fitxa del compliment del sistema que s’aplicarà en 
funció de la categoria de corrosivitat atmosfèrica definida a la UNE-EN ISO 12944-2. A 
continuació s’indiquen uns criteris generals de referència. 

Definim tres tipus d’ambient i juntament amb el criteri del pla de manteniment definit a la memòria 
de l’estructura, es fixa un criteri de durabilitat mig d’entre 5 a 15 anys 

 Corrosivitat baixa (C1 a C2): interiors d’edificis o exteriors no agressius 
 Corrosivitat mitja  (C3 a C4): interiors i exteriors,  poc agressius 
 Corrosivitat alta    (C5-I a C5M): interiors i exteriors, molt agressius 

4.14.7.1. Corrosivitat baixa (C1 a C2) 

Preparació de superfícies: neteja amb rasqueta, raspall d’acer o sorrejat, eliminant les restes de 
grassa. 

Capa d’imprimació:  

 A taller tipus (Misc.) Pigment de pols de fosfat de zinc o un altre pigment anticorrosiu. 
 Lligant alquídic o acrílic, 1 a 2 capes, gruix nominal pel·lícula seca (ENPS) 40-80µm 
 
Capes següents, a taller o obra. La última a obra. 

 Ambient C1 no cal. 
 Ambient C2: lligant alquídic o acrílic. Nombre de capes de 2 a 4 ENPS 100 µm 

4.14.7.2. Corrosivitat mitja (C3 a C4)    

Preparació de superfícies: Sa 2 ½ 

Capa d’imprimació:  

 Ambient C3: a taller tipus (Misc.) pigment de pols de fosfat de zinc o altre pigment 
anticorrosiu. Lligant Epoxídic, 1 capa ENPS 80µm 

 Ambient C4: a taller tipus Zn(R) pigment de pols de zinc porció de matèria no volàtil 80%. 
Lligant epoxídic o de poliuretà, 1 capa ENPS 80µm. 

 
Capes següents, a taller o obra. La última a obra. 

 Ambient C3: lligant epoxídic o de poliuretà, 2 capes  ENPS 160µm 
 Ambient C4: lligant epoxídic o de poliuretà, 2-3 capes  ENPS 200µm 

4.14.7.3. Corrosivitat alta   

Preparació de superfícies: Sa 2 ½ 

Capa d’imprimació:  

 A taller tipus Zn(R) Pigment de pols de zinc porció de matèria no volàtil 80%  
 Lligant epoxídic o de poliuretà, 1 capa ENPS 60µm 
 
Capes següents, a taller o obra. La última a obra. 
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 Ambient C5-I: lligant epoxídic o de poliuretà, 3-4 capes  ENPS 240µm 
 Ambient C5-M: lligant epoxídic o de poliuretà, 4 capes  ENPS 240µm 

4.14.7.4. Sobre gruix 

En absència d’estudis de detall, el sobre gruix (increment del gruix nominal) tindrà els següents 
valors mínims, expressats en mm per cara inaccessible i per cada 30 anys de vida útil prevista 
de l’estructura: 

 Classe d’exposició C4 (corrosivitat alta), C5-I i C5-M (corrosivitat molt alta): 1,5mm. 
 Classe d’exposició C3 (corrosivitat mitja): 1mm. 
 Classe d’exposició C2 (corrosivitat baixa): 0,5mm. 

4.14.7.5.  Imprimacions de prefabricació 

 S’utilitzarà un sistema d’imprimació compatible amb el sistema presentat 
 Color i textura d’acabat: veure acabats en plànols constructius. 

 Definició del sistema de protecció intumescent o ignífug. 

A la definició del sistema de protecció es tindrà en compte les condicions d’ús indicades pel 
fabricant. És necessari presentar a la Direcció Facultativa una fitxa del compliment del sistema 
que s’aplicarà en funció dels tipus de perfil, massivitat, superfícies d’exposició i estabilitat 
demanada. Les dades del fabricant estaran contrastades per assajos que garanteixin el 
compliment de la normativa vigent. 

A continuació es descriuen uns criteris generals de referència on s’indiquen els següents  
sistemes d’aplicació: 

Per estabilitats al foc  inferiors a EF-60 i en el cas de perfils vistos, el sistema de protecció que 
s’utilitzarà és el de pintura intumescent. Aquest sistema és d’aplicació per a perfils amb 
massivitats inferiors a 200m-1. 

 Bigues majors de IPN-180 o IPE-270 tindran ENPS de 1000 a 3000µm  
 Pilars superiors a HEB-140 tindran ENPS de 1000 a 3000µm 
 
El gruix total de pintura s’aplicarà per la suma de capes amb gruixos al voltant de les 500 µm, i 
seguint  les instruccions del fabricant. 

Per la resta de casos s’utilitzarà un projectat d’alta densitat de morter de vermiculita 

  EF-60, gruix al voltant dels 12mm 
  EF-90, gruix al voltant dels 20mm 
  EF-120, gruix al voltant dels 25mm 
  EF-180, gruix al voltant dels 50mm 
 
En el cas de gruixos superiors a 20mm es procedirà a disposar malles clavades que garantitzin 
la correcta fixació del material. 

 Execució dels elements estructurals 

A més de les condicions de caràcter general i específic detallades en apartats anteriors, caldrà 
que per cada element estructural en concret s'observin les condicions particulars que s'esmenten 
tot seguit. 

 Jàsseres 

En l'execució de les jàsseres es vetllarà pel compliment de les següents condicions específiques: 

a) La perfileria que configuri a un element jàssera serà sencera, sense juntes. En aquells 
casos en els que la llum de la jàssera fos més llarga que les dimensions dels perfils 
manufacturats, es permetrà la introducció de juntes, consistents en una soldadura a topall, 
amb penetració total, preferentment feta a taller, que es comprovarà amb rajos X, essent 
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necessari que la qualificació de tal soldadura no sigui inferior a 2. En qualsevol cas, 
aquestes unions s'explicitaran en els plànols de taller, a fi que la Direcció Facultativa doni 
llur vist i plau. Preferentment, i a falta d'indicació al respecte en els documents de projecte, 
caldrà que aquesta junta es solucioni fora dels punts on es prevegin concentracions 
d'esforços importants. Al respecte, cal establir que aquesta es farà a una distància d'un 
cinquè (1/5) de la llum entre pilars o recolzaments de la mateixa. 

b) Les unions d'aquests elements amb altres d'estructura metàl·lica o constituïts per altres 
materials, es realitzarà d'acord amb els documents de projecte. Si en aquests no es detalla 
la solució, el Contractista en proposarà una que haurà de ser aprovada per la Direcció 
Facultativa, abans de que es materialitzi, tant a l'obra com a taller. 

c) Si en un determinat cas no es fes referència al tipus de perfil o el Contractista es veiés 
obligat a dissenyar un dels elements que s'especifiquen en aquest subapartat, caldrà que 
ho faci atenent a la normativa vigent: 

d) Les condicions específiques de toleràncies i les de muntatge es reflecteixen en l'apartat 
4.13 del present Plec de Condicions. 

 Pilars 

En l'execució dels pilars es vetllarà pel compliment de les següents condicions específiques: 

a) El perfil que constitueixi el pilar es presentarà perfectament plomat, amb les desviacions i 
toleràncies que admet la Norma DB SE-A. 

Un cop s'hagi col·locat, no intentarà adreçar-se un pilar que presenti desplomaments 
excessius. Caldrà que en aquests casos es comuniqui a la Direcció Facultativa perquè 
aquesta disposi el més adient. 

b) Les unions entre pilars es disposaran preferentment a 1/3 de l'alçada. Aquesta unió, a falta 
d'indicació concreta en els plànols, caldrà fer-la a topall o mitjançant platines secundàries 
per poder absorbir el canvi de dimensió de la secció transversal. Tanmateix, aquestes i les 
que calgui realitzar dels pilars amb altres elements estructurals, s’expressaran 
convenientment en els plànols de taller, perquè la Direcció Facultativa doni llur vist i plau 
o esmeni la proposta presentada pel constructor. 

c) Quan la unió d'esforç de compressió es faci per contacte directe, es mecanitzaran les 
superfícies que assegurin aquesta transmissió. El Contractista, a falta d'explicitació precisa 
en els plànols, consultarà a la Direcció Facultativa, la necessitat de materialitzar la unió 
segons aquesta premissa en cada cas. 

Per un correcte anivellament dels elements, és admissible la disposició de diversos galzes 
perfectament mecanitzats com a gruixos entre les seccions a unir. 

d) Els pilars es presentaran sobre la fonamentació recolzats damunt de cunyes d'acer, de 
manera que la distància entre aquella i la xapa de base estigui compresa entre els 40 i els 
80 mm. Seguidament, es procedirà a la col·locació d'un nombre convenient de bigues del 
primer pis o nivell d'estructura transversal i, llavors, s'alinearan i aplomaran. 

e) Caldrà que es garanteixi la perfecta neteja de l'espai intermig entre la xapa de base i el 
fonament. Un cop realitzada aquesta neteja i certificada per la Direcció Facultativa, es 
procedirà al retacat amb morter expansiu de ciment pòrtland i àrid, de manera que la 
dimensió màxima de l'àrid emprat no sigui superior a 1/5 de l'alçada de l'espai esmentat. 

La resistència característica del morter de retacat no serà inferior a la del formigó que 
constitueixi al fonament, i la seva consistència serà fluida per a gruixos de retacat inferiors 
de 50 mm i tova en els casos restants. 

En el cas de separacions superiors a 80 mm es disposarà un armat horitzontal a la massa 
del retacat. 
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f) Les xapes de base dels pilars aniran proveïdes d'uns taladres de diàmetre màxim 40mm, 
que permetin assegurar que el reblert de l'interespai entre xapa i fonament s'efectuï 
correctament. 

La Direcció Facultativa es reserva el dret de corroborar mitjançant assajos pseudo-
destructius la bona execució de l'esmentat reblert. 

g) Si en els plànols no quedessin fixades les dimensions de les xapes de base dels pilars, 
aquestes es dimensionaran de manera que no transmetin tensions superiors als 7,5 N/mm2 
al morter de reblert i que la unió entre pilar i fonament sigui rígida. 

 Encavallades i bigues triangulades 

En l'execució de les encavallades i bigues triangulades es vetllarà pel compliment de les 
següents condicions específiques: 

a) Els cordons inferior i superior seran continus. Per garantir aquesta continuïtat, les 
soldadures entre les seves parts seran a topall, realitzades fora dels punts de concentració 
d'esforç i controlant el 100% de les soldadures del cordó traccionat mitjançant rajos X. El 
control de les demés soldadures es detalla genèricament en l'apartat de control. 

b) Tots els elements secundaris, muntants i diagonals, es disposaran de manera que llurs 
eixos coincideixin en un sol punt, amb l'objectiu de que en els nusos de l'estructura no es 
produeixin excentricitats.  Si per la raó que fos no existís coincidència d'eixos en un nus 
en concret, caldrà que s'especifiqui explícitament en els plànols de taller la magnitud de 
tal desavinença.  

c) Tots els elements o cordons realitzats mitjançant perfileria composta es dissenyaran de 
manera que les longituds màximes dels perfils simples no siguin superiors a 40 vegades 
el radi de gir mínim de la secció de perfil considerada. Si hi ha la certesa de que el perfil 
treballa a tracció, aquesta dimensió podrà ésser 50 vegades el radi de gir, sempre que no 
s'especifiqui el contrari en els plànols de projecte. 

d) Si no s'especifica el contrari en els plànols de projecte o la Direcció Facultativa no ho 
contradiu explícitament, els recolzaments de les encavallades en els seus suports es 
realitzarà mitjançant dues unions articulades. Tant sols en els casos en que l'element 
sobrepassi els 40 metres de llargada se n’alliberarà una d'elles, per passar a ésser un 
recolzament lliscant. 

e) En el procés de muntatge, es vetllarà especialment en garantir l'estabilitat dels elements 
de referència. La utilització de cables i elements provisionals serà pràctica habitual en el 
muntatge. Al respecte, és precís que el Contractista s'assabenti de les condicions 
d'estabilitat dels elements corresponents. 

f) Si no s'estableix a priori, no es col·locarà en obra cap encavallada o biga triangulada que 
no estigui perfectament acabada, això fa referència tant a perfileria (muntants i diagonals) 
com a les unions, tant cargolades com soldades. 

 Corretges. Organització dels taulers de coberta 

Per l'execució de les corretges i, en general, per l'organització estructural dels taulers de coberta, 
s'observaran les següents consideracions: 

a) El Contractista cal que tingui present que les corretges i demés elements constituents del 
pla de coberta són l'estructura estabilitzadora a guerxament de les encavallades o bigues 
triangulades suportants, les quals observaran les prescripcions particulars que s'han 
detallat en 5.3. 

Per aquest motiu, quan es procedeixi al desapuntalament de les encavallades abans 
esmentades, caldrà que el pla de coberta estigui totalment executat, o bé estiguin muntats 
aquells perfils que la Direcció Facultativa hagi estimat com indispensables, mitjançant 
explicitació directe o aprovació del corresponent plànol de taller.  
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b) Les corretges, tret d'indicació particular en els plànols, seran contínues, observant les 
condicions d'unió entre perfils detallades en l'apartat 5.1 relatiu a l'execució de les jàsseres. 

A més, les corretges caldrà fer-les solidàries a les encavallades mitjançant unions 
soldades, cargolades o clavades, o utilitzant algun procediment sancionat per la pràctica, 
que haurà d’aprovar particularment la Direcció Facultativa. 

c) En cobertes inclinades de pendent superior al 10%, en les unions entre corretges i 
encavallades o perfils suportants, caldrà col·locar algun element, tipus angular, que coarti 
la tendència al bolc de les primeres. A més, encara que no figuri en els plànols, es 
disposaran elements o mecanismes que impedeixin la flexió lateral de les corretges. Els 
plànols de taller reflectiran aquesta casuística i tindran dimensionada la perfileria adient. 

d) Tots els elements de triangulació, ubicats en el pla de coberta i solucionats a base de 
rodons, es disposaran provistos de mecanismes que permetin llur tesat. Si en el plànol no 
s'indica el contrari, aquests rodons es tesaran mitjançant maneguets roscats. 

La tensió que s’ha de transmetre a la barra en qüestió serà la indispensable perquè 
l'element no quedi alliberat. Queda prohibit tesar-lo a traccions superiors al 10% de llur 
capacitat nominal, excepte indicació contraria en plànol o de la Direcció Facultativa.  

e) En el procés de muntatge de les cobertes caldrà disposar de tots els elements 
indispensables per a fer front a les accions eòliques, encara que no s'hagi muntat cap 
element d'acabat. S'admeten en aquests casos l'execució d'estructures provisionals que 
realitzin aquesta tasca, que no es retiraran fins que el conjunt no suporti les accions abans 
esmentades de forma autònoma. 

f) Si no s'especifica el contrari en els plànols o documents de projecte, quan una coberta es 
recolzi damunt de la coronació d'un mur estructural, caldrà que la unió resultant sigui una 
articulació no lliscant. Els plànols de taller reflectiran aquesta circumstància, perquè sigui 
aprovada per la Direcció Facultativa. 

 Unions 

Al marge de les especificacions particulars de les unions soldades, cargolades o reblonades, 
detallades en el present document, el Contractista, a l'hora de realitzar els plànols de taller, cal 
que observi les següents  disposicions: 

a) Tret d'indicació contrària en els plànols de projecte o de la Direcció Facultativa, les unions 
seran rígides, disposant a l'efecte totes aquelles xapes i/o rigiditzadors que siguin 
necessaris. 

b) Quan una unió sigui articulada, caldrà que els plànols detallats posin de manifest 
explícitament aquest caràcter de la unió, de manera que el control sigui senzill i ràpid. 

c) El Contractista no podrà al·legar complexitat afegida en l'execució d'una unió per 
l'entorpiment de les tasques de soldatge, cargolat o reblonat produïdes per altres elements 
estructurals que s'haguessin pogut evitar. 

d) Si en un detall d'unió s'aprecia complexitat excessiva, ho manifestarà per escrit a la 
Direcció Facultativa, tot exposant concretament quines són les tasques irrealitzables o 
difícilment executables. 

 Control i assajos 

El control a realitzar sobre els elements de l'estructura metàl·lica es concretaran segons el termes 
que es detallen a continuació: 

 Control i assajos de recepció sobre l'acer. 
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Es podrà sol·licitar explícitament al Contractista la relació d'assajos que es detalla a continuació, 
o bé en qualsevol altre cas, el Contractista es podrà veure obligat a presentar a requeriment de 
la Direcció Facultativa els certificats de garantia que emet el fabricant dels elements d'estructura 
metàl·lica. Les característiques dels assajos esmentats son les següents: 

a) El assajos es faran sobre les unitats d'inspecció pertinents, determinades segons la Norma 
UNE 36-080-73. 

b) Cada unitat d'inspecció es composarà de productes de la mateixa sèrie i de la mateixa 
classe d’acer, segons la Norma DB SE-A. 

c) El pes de cada unitat d'inspecció no serà inferior a 20 Tones. 

d) Les mostres per la preparació de les provetes utilitzades en el assajos mecànics o pels 
anàlisis químics, s'agafaran de productes de la unitat d'inspecció trets a l'atzar, segons els 
criteris de la Norma UNE 36-300 i UNE 36-400 . Les característiques geomètriques de les 
provetes s'adequaran al detall que estableix la norma DB SE-A. 

e) Els assajos a realitzar sobre les provetes seran els que fixa la norma DB SE-A 

f) Si els resultats de tots els assajos de recepció d'una unitat d'inspecció compleixen el 
prescrit,  aquesta serà acceptable. 

Si algun resultat no compleix el prescrit, havent-se observat en el corresponent assaig 
alguna anormalitat no imputable al material: defecte en la mecanització de la proveta, 
funcionament irregular de la màquina d'assaig, muntatge defectuós de la proveta a la 
màquina, etc., el assaig es considerarà nul i haurà de repetir-se correctament sobre una 
altra proveta. 

Si algun resultat no compleix el prescrit, havent-se efectuat el corresponent assaig 
correctament, es realitzaran dos contra-assajos, segons ho prescriu la Norma UNE 36-
080-73, sobre provetes preses de dues peces diferents de la unitat d'inspecció que s'està 
assajant.  Si els dos resultats dels contra-assajos compleixen el prescrit, la unitat 
d'inspecció és acceptable; en cas contrari, és rebutjable. 

 Control i assajos de recepció dels perfils laminats 

En la recepció de la pefileria laminada es vetllarà pel compliment dels següents requeriments: 

a) Tot perfil laminat portarà les sigles de fàbrica, marcades a intervals, en relleu, produït pels 
corrons de laminació. 

b) Els demés productes: rodons, quadrats, rectangulars i xapes, aniran igualment marcats 
amb les sigles de la fàbrica, mitjançant el procediment que hagi escollit el fabricant. 

c) També es reflectirà en la marca el símbol de la classe d'acer, podent-se fer en el laminat, 
mitjançant encuny o pintura indeleble. 

d) Les toleràncies admeses en les dimensions i pes dels perfils seran les que estableix el 
capítol 11 de la Norma DB SE-A. 

 Control i assajos de recepció del perfils foradats o buits. 

En la recepció de la perfileria foradada o buida es vetllarà pel compliment dels següents 
requeriments: 

a) El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química de l’acer 
dels perfils buits que subministri, d'acord amb la Norma DB SE-A. 

b) Els assajos de recepció es sol·licitaran particularment. En el cas de que es requerissin, es 
realitzaran dividint la partida en unitats d'inspecció. Cada unitat d'inspecció es composarà 
de perfils buits de la mateixa sèrie, segons el criteri de la Norma DB SE-A, tals que llur 
gruix estigui dins d'un dels següents grups: 
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 fins a 4mm. 
 més gran de 4mm. 
 

El pes de cada unitat d'inspecció no serà superior a 10 Tones. 

Les mostres per la preparació de les provetes utilitzades en els assajos mecànics, o pels 
anàlisis químics, s'agafaran de perfils buits de cada unitat d'inspecció, escollits a l'atzar, 
segons les indicacions de la Norma UNE-36 300 i UNE-36 400. 

c) Si els resultats de tots els assajos de recepció d'una unitat d'inspecció compleixen el 
prescrit, aquesta és acceptable. 

Si algun resultat no compleix el prescrit, havent-se observat en el corresponent assaig 
alguna anormalitat no imputable al material, com defecte en la mecanització de la proveta, 
funcionament irregular de la màquina d'assaig, etc., l’assaig s’anul·la i es torna a realitzar 
sobre una nova proveta.  

Si algun resultat no compleix el prescrit, havent-se efectuat el corresponent assaig 
correctament, es realitzaran dos contra-assajos sobre provetes preses de dos perfils buits 
diferents de la unitat d'inspecció que s'està assajant, escollits a l’atzar.  Si els resultats 
d'aquests contra-assajos compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció és acceptable; en cas 
contrari, és rebutjable. 

 Control i assajos de recepció dels cargols ordinaris i calibrats 

En la recepció dels cargols ordinaris i/o calibrats es realitzaran els següents controls: 

a) Si així s'ha convingut en la comanda, i quan la dimensió de la proveta ho permeti, es 
determinarà la resistència a tracció R i l’allargament de ruptura . 

Pot realitzar-se en tot cas l'assaig de duresa Brinell a títol orientatiu. 

b) En els cargols es realitzaran, a més, els assajos següents: 

 Rebatiment del cap. 
 Estrangulació (si no és possible l'assaig a tracció). 
 Trencada amb entalladura. 
 
c) Els mètodes d'assaig seran el següents: 

 Assaig de Tracció: la resistència a tracció, el límit de fluència i l'allargament de ruptura es 
determinen segons la Norma DB SE-A. 

 
 Duresa Brinell. Es realitzarà segons la Norma DB SE-A. Quan es tracti de cargols es 

realitzarà l'assaig sobre l’extremitat de la tija, convenientment preparat i polit. 
 
 Rebatiment del cap. S'introdueix el cargol de diàmetre corresponent, en el forat d'una 

enclusa de manera que llur cara superior formi un angle de 60 amb l'eix del forat. Es rebat 
el cap en fred, a cops de martell, fins que s'acobli a la superfície de l'enclusa, és a dir, que 
la superfície d'apretament formi 30 amb l’eix del cargol.  El resultat és acceptable si no 
apareixen fissures. 

 
 Estrangulació. S'aplica només en cargols de 10mm o 12mm de diàmetre. El cargol es 

disposa en un banc amb el dispositiu de la norma DB SE-A i s'apreta la femella per produir 
una tracció en la tija. El resultat és acceptable si s'allarga la tija amb una estrangulació 
marcada, o es trenca per la canya o per l'espiga, sense que es trenqui o s'arranqui el cap 
ni la femella. 

 
 Trencada amb entalladura. Es serra la canya del cargol amb una serra d'acer, fins la meitat 

de la seva secció.  Es subjecta a un cargol de banc i es trenca a cops de martell.  El resultat 
és acceptable si la trencada no és fràgil i presenta senyals de deformació plàstica.  
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 Assaig de mandrinada per les femelles.  Aquest assaig serveix per comprovar la capacitat  

d'eixamplament de les femelles. S'utilitza un mandrí cònic engrassat, el semi angle 
d'obertura del qual sigui de 1:100. L'assaig es realitza sobre una femella, la rosca de la 
qual hagi estat eliminada per escairat, exercint pressió uniforme al mandrí, essent 
necessari que suporti un eixamplament, mesurat sobre el diàmetre del forat, d'un 5%, 
aproximadament. 

 
d) Per la recepció d'un subministrament de cargols, femelles i volanderes es dividirà aquest 

en lots. Cada lot estarà constituït per peces de la mateixa comanda, tipus, dimensions i 
tipus d'acer. 

De cada lot es separaran mostres, el nombre es fixarà de comú acord entre el fabricant i 
el comprador, sense excedir del 2% del nombre de peces que composen el lot. 

En les mostres es comprovaran les dimensions establertes, amb les toleràncies que fixa 
la Norma DB SE-A. 

A més, es comprovarà que les mostres tenen les seves superfícies llises, que no presenten 
fissures, rebaves ni altres defectes perjudicials pel seu ús i que els fils de la rosca dels 
cargols i femelles no tenen defectes de material ni empremtes d'eines. 

Si de la comprovació resultés defectuosa, més d'un 5% de les mostres en llurs dimensions 
generals, o més d'un 2% en les dimensions de la rosca, es repetiran les comprovacions 
sobre noves mostres, preses del lot, en nombre igual al de la primera comprovació. Si el 
nombre de mostres defectuoses en aquesta segona comprovació superés també el 5% en 
llurs dimensions generals, o el 2% en les de la rosca, el lot és rebutjable. 

e) Les característiques mecàniques poden comprovar-se mitjançant assajos de recepció 
sobre mostres de cada lot, que el consumidor pot encarregar al seu càrrec i que s'ajustaran 
al prescrit en la norma DB-E-A. 

f) Si en un lot els resultats dels assajos compleixen el prescrit, el lot s'acceptarà. 

g) Si el resultat d'un assaig no compleix el prescrit, es realitzaran dos nous assajos de 
comprovació sobre noves mostres del lot. Si els dos resultats compleixen el prescrit, el lot 
és acceptable; en cas contrari, és rebutjable. 

El cost dels assajos de comprovació i de tots els efectuats sobre un lot que resulti 
rebutjable no serà cobrat pel fabricant i l’abonarà el fabricant si els assajos es realitzen en 
un laboratori oficial. 

 Control i assajos de recepció dels cargols d'alta resistència 

En la recepció dels cargols d'alta resistència es realitzaran els següents controls: 

a) A no ser que s'estipuli de forma especial entre el fabricant i el comprador, els assajos de 
recepció dels cargols, femelles i volanderes objecte del present s'ajustaran a les 
prescripcions contingudes en la Norma DB SE-A, que es relacionen a continuació: 

 Assaig de tracció. En els cargols de diàmetre no inferior a 16 mm es determinarà la 
resistència a la tracció, el límit elàstic convencional i l'allargament de ruptura, realitzant-se 
l'assaig segons el que prescriu la Norma DB SE-A. 

 
Com a límit elàstic convencional es considerarà la tensió que correspongui a una 
deformació permanent del 0,2%. 

 

La preparació de la proveta es farà de tal manera que la reducció del diàmetre durant el 
tornejat no superi el 25% del valor inicial. 
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 Duresa Brinell. S'efectuarà l'assaig segons el previst en la Norma DB SE-A. En la taula 
2.5.10.C de la Norma NBE-EA-95 es donen les equivalències entre diàmetres de 
l’empremta amb bola 10mm de diàmetre, els números de la duresa Brinell i la resistència 
a tracció. Aquest últim valor té únicament un caràcter orientatiu. 

 
 Assaig de resiliència. S'efectuarà l'assaig segons la Norma UNE 7.066, emprant la proveta 

tipus D, però amb una profunditat d'entallament de 3mm. L'assaig resta limitat a cargols 
amb diàmetre nominal 16 mm o superior. Les provetes es tallaran de tal manera que 
l'entalladura resti el més pròxima propera a la superfície primitiva del cargol. 

 
 Rebatiment del cap. S'introdueix el cargol en el forat, de diàmetre corresponent, d'una 

enclusa de manera que llur cara superior formi un angle de 80 amb el eix del forat. Es 
rebat el cap en fred, a cops de martell, fins que s'acobli a la superfície de l'enclusa, és a 
dir, fins que la base del cap del cargol formi un angle de 10 amb l’eix del cargol.  El resultat 
és acceptable si no apareixen fissures. 

 
 Trencada amb entalladura. Es serra la canya del cargol amb una serra d'acer fins a la 

meitat del llur secció. Es subjecta amb un cargol de banc i es trenca a cops de martell. La 
trencada cal que sigui dúctil i cal que presenti, a més, una tonalitat gris mat. 

 
 Comprovació de la descarburació. La comprovació de la descarburació es realitza sobre 

qualsevol pla diametral de la part roscada, polint la proveta i atacant-la amb solució 
alcohòlica d’àcid nítric (nital). Es mesura la profunditat de la zona total o parcialment 
descarburada, utilitzant un microscopi de 100 augments, essent aconsellable que tingui un 
dispositiu de projecció, per a poder dibuixar el perfil de la zona descarburada. La 
profunditat d'aquesta zona descarburada no serà superior als valors consignats en la 
Norma DB SE-A. Es prendran quatre mesures en quatre parelles de filets que siguin 
consecutius dos a dos. 

 
 Assaig de mandrinada per les femelles. Aquest assaig serveix per comprovar la capacitat 

d'eixamplament de les femelles. S'utilitza un mandrí cònic engrassat, el semi angle 
d'obertura del qual sigui de 1:100. L'assaig es realitza sobre una femella, la rosca de la 
qual hagi estat eliminada per escairat, exercint pressió uniforme al mandril, i essent 
necessari que suporti un eixamplament, mesurat sobre el diàmetre del forat, d'un 5%, 
aproximadament. 

 
b) Per la recepció d'un subministrament cargols, femelles i volanderes es dividirà aquest en 

lots. Cada lot estarà constituït per peces de la mateixa comanda, tipus, dimensions i tipus 
d'acer. 

De cada lot es separaran mostres, en un nombre que es fixarà de comú acord entre el 
fabricant i el comprador, sense excedir del 2% del nombre de peces que composen el lot. 

De les mostres es comprovaran les dimensions establertes amb les toleràncies que fixa la 
Norma DB SE-A. 

A més, es comprovarà que les mostres tinguin llurs superfícies llises, que no presentin 
fissures, rebaves ni altres defectes perjudicials per el seu ús, i que els fils de la rosca dels 
cargols i femelles no tenen defecte de material ni empremtes d'eines. 

c) Si de la comprovació resultés que són defectuoses més d'un 5% de les mostres en llurs 
dimensions generals, o més d'un 2% en les dimensions de la rosca, es repetiran les 
comprovacions sobre noves mostres, preses del lot, en nombre igual al de la primera 
comprovació. Si el nombre de mostres defectuoses en aquesta segona comprovació fos 
més del 5% en llurs dimensions generals, o el 2% en les de la rosca, el lot és rebutjable. 

d) Les característiques mecàniques poden comprovar-se mitjançant assajos de recepció 
sobre mostres de cada lot, que el consumidor pot encarregar al seu càrrec i que s'ajustarà 
al prescrit en la Norma DB SE-A. 
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Si en el lot els resultats dels assajos compleixen el prescrit, el lot és acceptable. 

Si el resultat d'un assaig no compleix el prescrit, es realitzaran dos nous assajos de 
comprovació sobre noves mostres del lot. Si els dos resultats compleixen el prescrit, el lot 
és acceptable; en cas contrari, és rebutjable. 

El cost dels assajos de comprovació i de tots els efectuats sobre un lot que resulti 
rebutjable no serà cobrat pel fabricant, si els realitza ell, i s'abonarà pel fabricant si es 
realitzen en un laboratori oficial. 

 Pla de control de les soldadures 

A falta de la descripció particularitzada, el pla de control de les soldadures s'adequarà al que tot 
seguit s'exposa: 

a) Pla d’autocontrol del constructor inclourà com a mínim: 

 Inspecció visual de tots els cordons conforme la norma UNE-EN 970 
 Realització d’assajos no destructius conforme la norma UNE-EN 12062. En el 15% de la 

longitud de les soldadures, en soldadures en angle mitjançat partícules magnètiques o 
Líquids Penetrants, i amb soldadures a topall mitjançant Ultrasons o Radiografies. 

 
o Líquids penetrants (LP), segons UNE-EN 1289 
o Partícules magnètiques (PM), segons UNE-EN 1290 
o Ultrasons (US), segon UNE-EN 1714 
o Radiografies (RX), segons UNE-EN 12517 

 
b) Les inspeccions, seran realitzades per un inspector de soldadura de nivell 2, conforme a 

la norma UNE-EN 14618, o una persona amb la  suficient qualificació tècnica i autoritzada 
per la Direcció d’Obra. 

c) Totes les inspeccions aniran acompanyades de la documentació corresponent, protocol 
d’inspecció, fitxes de control on s’inclourà la documentació de projecte, el resultat de la 
inspecció i la posició exacta del control. 

Les soldadures fetes a Obra es consideraran de posició NORMAL o posició DIFICIL 
(aquelles soldadures de sostre o de difícil accés); a Taller es suposa que totes les 
soldadures s’executaran en una posició NORMAL.  

Les unions soldades cal que passin un control, el tipus del qual dependrà de la forma de 
treball de la soldadura i la posició en la que aquesta ha estat realitzada. 

d)  El Contractista o el control de qualitat  haurà de clarificar amb la Direcció Facultativa tots 
els casos en els que desconegui la forma de treball d'un perfil determinat. 

En el pla de control de qualitat s’especificaran: 

Tipus de soldadura 
Taller Obra 

Normal Normal Difícil 

U
ni

on
s 

de
 fo

rç
a 

Perfils sotmesos a 
flexotracció (US)100% (US)100% (US)100% 

Cordons a topall sotmesos a 
tracció (RX,US) 50% (US) 50% (US)75% 

Cordons a topall sotmesos a 
compressió (RX,US) 25% (US) 25% (US) 50% 

Cordons d’angle sotmesos a 
tracció (LP,PM) 25% (LP,PM) 25% (LP,PM) 50% 



 
EXP 1049

Plec de condicions. Acer laminat 
 

info@masalaconsultors.com 29/29
 

Cordons d’angle  sotmesos 
a compressió (LP,PM) 10% (LP,PM) 10% (LP,PM) 20% 

Cordons Longitudinals (LP,PM) 10% (LP,PM) 10% (LP,PM) 20% 

Unions de lligat (LP,PM)  5% 
 

En el cas de determinar disconformitats s’augmentarà el nivell de control de les soldadures. 

 Seguretat 

Les condicions generals de seguretat per la posta en obra de l'estructura metàl·lica les determina 
el Pla de Seguretat e Higiene del Treball, document que s'adjunta al projecte. 

S'insisteix, però en els següents punts: 

a) Tota persona que visiti, transiti o treballi en l'espai delimitat i catalogat com a afectat per 
l'obra, portarà el corresponent casc i calçat de seguretat normalitzat. 

b) S'evitarà la permanència o pas de persones per sota de les càrregues suspeses, acotant 
perfectament les àrees de treball. 

c) Es suspendran els treballs d'execució dels elements exteriors quan estigui plovent, nevant 
o existeixi vent amb una velocitat superior als 50 Km/h, especialment en l'execució 
d'elements situats a certa alçada o dels elements que portin implícita l'existència de 
bastides per la seva execució. En el cas de vents forts, es retiraran els materials i les eines 
que poguessin caure. 

d) Cada dia es revisarà l'estat dels aparells d'elevació - grues, ascensors, etc.-, i cada tres 
mesos es realitzarà una revisió total dels mateixos. 

e) Els operaris encarregats del muntatge o manipulació de la perfileria aniran proveïts de 
guants i calçat de seguretat, cinturó de seguretat i portaeines.  Els perfils es penjaran per 
realitzar llur transport per mitjà de subjeccions fixes. 

f) Per la instal·lació de l'energia elèctrica per proveir els elements auxiliars, com equips de 
soldadura, forns, etc., es disposarà a l'arribada dels conductors d'escomesa un interruptor 
diferencial, segons el "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" i per la seva posta a 
terra. 

 Criteris d'amidament 

Els criteris d'amidament observats en els documents que s'adjunten al present per comptabilitzar 
les partides que intervenen en l'estructura metàl·lica, son els següents: 

a) Els amidaments s'han referit als plànols acceptats per les dues parts -Contractista i 
Direcció Facultativa-, durant la fase de replanteig. 

b) Correran a càrrec del Contractista totes les despeses corresponents a l'adequació dels 
elements d'estructura metàl·lica que presentin alguna anomalia geomètrica o de qualsevol 
tipus, fruit d'una mala execució. 

c) Encara que no s'especifiqui en el pressupost explícitament, el preu de l'acer és el 
corresponent a un cop muntat i protegit, com especifica l'apartat 3.8 del present, incloent 
totes les tasques inherents al procés constructiu. 

d) Els canvis de material proposats pel Contractista i les seves repercussions, tant tècniques 
com econòmiques, correran a càrrec del Contractista. 
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 Antecedents 

SUPÓSITS CONSIDERATS en el PROJECTE d’OBRA a EFECTES de la OBLIGACIÓ d’ELABORACIÓ de 
E.S. i S. o E.B.S. i S. SEGONS EL R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONS MÍNIMES de SEGURETAT i de 

SALUT en les OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
BOE nº 225 de OCTUBRE de 1997 

PROJECTE:   Reforç fals sostre del Mercat del Peix  

SITUACIÓ:   Barcelona. 

PROMOTOR:   Mercabarna 

ARQUITECTE:   Miquel Àngel Sala i Mateus 

 Estimació del pressupost d’execució material 

Pressupost d’Execució Material 125.903,63 € 

Ascendeix la present estimació del PEM a la quantitat de: 

Cent vint-i-cinc mil nou-cents tres euros amb seixanta-tres cèntims 

 Supòsits considerats a efectes de l’Art. 4 del R.D. 1627/1997 

El Pressupost d’Execució Material inclòs en el projecte és igual o superior a 
280.000 €  

 SI 

x NO 

 

La duració estimada de dies laborables és superior a 30 dies utilitzant-se en algun 
moment a més de 20 treballadors simultàniament 

 SI 

x NO 

 

Volum de mà d’obra estimada, entenent per a tal la suma dels dies de treball total 
dels treballadors de l’obra superior a 500 

 SI 

x NO 

 

NO HAVENT-SE CONTESTAT AFIRMATIVAMENT ALS SUPÒSITS ANTERIORS, S’ADJUNTA AL 
PROJECTE D’OBRA, EL CORRESPONENT ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

Per al present document el promotor es compromet a facilitar a la Direcció Facultativa totes les 
dades de contractació d’obres. En el supòsit de que dita contractació, el Pressupost de Execució 
Material, sigui igual o superior a 280.000 €, o es donin alguns dels requisits exigits per el Decret 
1627/1997 anteriorment anomenats, el promotor es veu obligat –previ al començament de les obres- 
a encarregar i visar el corresponent Estudi de Seguretat i Salut redactat pel tècnic competent i així 
mateix a exigir del contractista la elaboració del Pla de Seguretat i Salut adaptat al mateix. 

 

Signat: Miquel Àngel Sala i Mateus 

 Arquitecte 

 Masala Consultors 

Barcelona, Juliol de 2014 
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 Objecte d’aquest estudi 

L’aprovació del Reial Decret 1627/1.997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, completa la transposició al dret espanyol 
de les Directives específiques nascudes a la llum del article 16 de la Directiva 89/391/CEE relativa 
a la aplicació de mesures per a promoure la millora de la Seguretat i de la Salut dels treballadors en 
el lloc de treball. 

Per tant el present Document té per objecte el compliment de la Normativa vigent en les mesures 
de Seguretat i Salut Laboral, el compliment de tot lo establert en la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, 
sobre Prevenció de Riscos Laborals i la reglamentació vigent que la desenvolupa i estableix un 
adequat nivell de protecció de la salut dels treballadors en front als riscos derivats de les condicions 
de treball motivades per l’execució de l’obra. 

El present Estudi de Seguretat i Salut Laboral consisteix en la preparació, d’acord amb lo exigit al 
respecte per la legislació vigent, dels documents: Memòria i Annexes, Plànols, Plec de Prescripcions 
Tècniques i Pressupost, necessaris per a definir detalladament els medis de protecció individual i 
col·lectiva en front als riscos que es produeixin durant la execució de les obres, precisant les 
mesures de seguretat i les seves característiques i les especificacions de seguretat de les diferents 
unitats d’obra a executar, amb la finalitat d’aconseguir els resultats òptims, conjugant els punts de 
vista de seguretat amb el tècnic-econòmic, en la fase d’execució de les obres. 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut es redacta per la seva aplicació durant l’execució de les obres i 
estableix les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors, segons les característiques 
senyalades a la Llei 31/1.995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en el Reial Decret 
1627/1.997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció, i en la Llei 54/2.003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de 
la prevenció de riscos laborals. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora i als altres industrials que 
intervinguin a l’obra per tal de dur a terme les seves obligacions al camp de la prevenció dels riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament sota el control de la Direcció Facultativa. 

L’empresa constructora, mitjançant aquest Estudi, haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut en funció 
del seu propi sistema de execució de l’obra i completant les previsions contingudes al present estudi. 

El projecte que ens ocupa és: 

“Projecte d’Execució pel reforç de tres mòduls del fals sostre del Mercat del Peix a Mercabarna pel 
seu ús per a tasques de manteniment” redactat per Miquel Àngel Sala i Mateus, Arquitecte. 

El pressupost d’Execució Material s’estima en: 125.903,63 €. 

Es destinarà un 2,5% del pressupost (inclòs en el PEM) a la Seguretat i Salut. 

Les característiques de l’obra, la seva situació, la intervenció dels diferents oficis a la seva 
construcció, així com les seves incidències especials, es detallen als respectius documents 
complementaris del projecte. Per tant l’aplicació i implantació dels termes tractats en aquest Estudi 
es faran segons aquests documents. 

A l’apartat de prevencions especials s’han indicat els treballs i les fases d’obra que mereixen una 

atenció especial. 
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 Memòria 

 Identificació de l’obra  

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI 

Veure a la memòria d’aquest mateix projecte. 

ANTECEDENTS 

Veure a la memòria d’aquest mateix projecte. 

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Veure a la memòria d’aquest mateix projecte. 

 Dades de l’obra  

Tipus d’obra:      REHABILITACIÓ 

Emplaçament:      Mercabarna  

       Barcelona 

Superfície construïda aproximada:   segons fitxa de característiques 

Promotor:      Mercabarna   

Arquitecte autor del Projecte d’execució:  Miquel Àngel Sala i Mateus, Arquitecte 

       MASALA Consultors, S.L. 

Tècnic redactor del Estudi de Seguretat i Salut:  Miquel Àngel Sala i Mateus, Arquitecte 

       MASALA Consultors, S.L. 

 Pla d’execució de l’obra  

Es preveu la realització de l’obra en vàries fases: 

FASE PRÈVIA: Col·locació del cartell d’informació i prevenció, instal·lació dels mitjans 
auxiliars de  seguretat i de protecció a tercers i de l’edificació existent 
(prèviament haver demanat permís a l’Ajuntament). 

PRIMERA FASE: Desmuntatge dels elements susceptibles de recol·locació. 

SEGONA FASE: Realització del reforç segons la solució expressada en els plànols. 

TERCERA FASE:  Reconstrucció dels elements afectats. 

FASE FINAL:  Neteja del lloc de treball i enretirada dels elements de tancament del lloc. 

 Descripció de les operacions de selecció i recollida selectiva 

A arrel de la consideració de que una part dels residus que es produeixen durant els treballs 
d’enderroc apareixen en la llista dels considerats perillosos de conformitat amb la  Directiva 
91/689/CEE sobre residus perillosos i en sintonia amb la normativa actual que fa referència al Medi 
Ambient es considera que lo més adequat per la eliminació d’aquests residus es la seva selecció 
des del moment en el que siguin desmuntats, enderrocats, en el lloc on es trobin. 

Per això lo més convenient es la separació des d’un primer moment, mètode que es pot complir 
seguint les fases descrites en punts anteriors mitjançant la distribució en contenidors diferenciats 
per cada tipus de material. 

En conseqüència, aquesta operació de partida facilitarà de manera substancial la gestió, la valoració 
i/o l’eliminació d’aquests residus de manera controlada i eficaç, suposant un benefici per a la 
empresa contractista i per al Medi Ambient. 
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 Duració d l’obra 

Es preveu 3 mesos per l’execució de les obres. 

 Número previst d’operaris per l’obra 

Total: 10 operaris 

Total simultani: 5 operaris 

 Responsables de la seguretat: Informació i formació 

Una vegada establert el corresponent Pla de Seguretat i Salut Laboral (PSSL) i prèviament al inici 
de les obres el Cap d’Obra haurà d’INSTRUIR al treballador sobre les precaucions que ha de tenir 
en compte per a protegir la seva pròpia SEGURETAT i la de la RESTA DELS INTERVINENTS A 
L’OBRA, advertint-lo de la seva responsabilitat enfront els seus companys de treball i enfront de 
tercers en el compliment de les seves obligacions en matèria de seguretat. 

Cada treballador a la signatura del contracte o a l’arribada al seu lloc de treball, rebrà del Cap d’Obra 
el següent: 

 El reglament interior de l’OBRA sobre les normes i comportaments a seguir. 

 L’equip de SEGURETAT per al seu ús. 

 Descripció de l’obra en el seu conjunt. 

 Exemplar de consignes generals de SEGURETAT. 

 La zona del seu lloc de treball, les vies de circulació i instal·lacions d’higiene i benestar. 

 Se l’informarà sobre les regles de circulació dels vehicles i aparells mòbils de tota classe a 
l’obra així com de l’ordre i neteja de les zones de treball. 

 Se l’indicaran les zones perilloses de treball a evitar, les màquines o útils que està reservat 
el seu funcionament al personal designat i habilitat, grues, perforadores, etc. 

 Se li explicarà la conducta a portar en cas d’accidents. 

Tot allò anteriorment exposat es complementa amb les obligacions pròpies del Cap d’Equip o 
Encarregat sent la seva missió la INFORMACIÓ al treballador SOBRE TOTS ELS PERILLS AL 
LLOC DE TREBALL. Aquesta formació té per objecte instruir al treballador sobre les precaucions 
que ha de tenir en compte per a assegurar la seva pròpia SEGURETAT i la dels demés. Pel qual el 
Cap d’Equip o Encarregat ha de:  

EXPLICAR Els riscos. 

EXPOSSAR El treball a executar. 

PRECISSAR La funció de l’equip i explicar el seu funcionament i manera d’operar 

INDICAR Els perills del treball a executar i els riscos creats per aquest treball per a la 
resta. 

ENSENYAR Els comportaments i gestos més segurs pels diferents treballs amb 
demostracions pràctiques, si és necessari. 

MOSTRAR Els materials i eines a utilitzar, les seves condicions d’ús i emmagatzematge 
un cop utilitzats (p.e.: claus, útils a mà, eslingues, etc.). 

DONAR Instruccions precises sobre els mitjans de SEGURETAT-PREVENCIÓ a 
utilitzar a disposició del personal i el funcionament dels dispositius de 
protecció i d’auxili. 

 

Com ja s’ha indicat anteriorment això no garanteix la perfecta comprensió de la seguretat per part 
dels treballadors pel que s’ha de ser atent a totes les qüestions que pugui plantejar el treballador i 
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no deixar-lo mai sense resposta, aclarint els dubtes assegurant-s’hi de ser ben comprés i insistir en 
cas contrari. 

Per finalitzar, la figura del vigilant de PREVENCIÓ, serà representada sempre per una o més 
persones de cada empresa que col·labori o realitzi activitats dins de l’obra i que aportarà, dins de 
l’horari de treball de l’OBRA, una ajuda activa als responsables de l’obra relacionat amb accions de 
PREVENCIÓ, formació i informació, dins del domini de la SEGURETAT, destacant les següents: 

 Formació reforçada a la SEGURETAT pel lloc de treball que ha assumit, amb l’ajuda de les 
fitxes corresponents del Manual de Seguretat de cada empresa elaborat pel SERVEI DE 
PREVENCIÓ corresponent. 

 Transmissió a la Direcció de l’obra, mitjançant el coordinador de seguretat en el seu cas, de 
les suggeriments, dificultats i problemes del personal en matèria de SEGURETAT. 

 Posada al dia del TAULÓ de SEGURETAT. 

 Participació a les reunions de SEGURETAT de l’OBRA. 

A proposta del contractista i dels subcontractistes la designació de cada Vigilant Prevencionista serà 
presentada al personal i deurà ser acceptat pel VIGILANT DE SEGURETAT (Vigilant Prevencionista 
del Contractista Principal). 

El vigilant de PREVENCIÓ serà escollit en funció dels seus coneixements i aptituds en matèria 
d’higiene i seguretat, i de referència algú que tingui un lloc polivalent que li faciliti en el seu treball 
normal moure’s per tota l’OBRA.  

El càrrec de vigilant de PREVENCIÓ no redueix ni la responsabilitat, ni les obligacions de la Direcció 
de l’Obra en matèria de SEGURETAT, té com a finalitat ajudar a millorar la PREVENCIÓ. 

 Riscos de danys a tercers 

Produïts per la inevitable presència de persones i vehicles que circulen per les vies adjacents a 
aquelles zones que es veuen afectades per l’execució de les obres, generant la necessitat de 
realitzar canvis en el trànsit, desviaments o corredors provisionals així com aquelles zones que no 
sent objecte del Projecte es veuran afectades pel trànsit de maquinària pertanyent a l’obra així com 
el transport de subministraments. 

Per tot això, i com és mencionat en apartats anteriors i posteriors, s’han de senyalitzar els accessos 
a l’obra, prohibint-se el pas de tota persona aliena a la mateixa, col·locant-se els tancaments 
necessaris. 

 Medicina preventiva i primers auxilis 

Es disposarà de farmacioles mòbils per a transport ràpid a la zona de l’obra on es requereixi per a 
primers auxilis i lesions lleus. Tot el personal que comenci a treballar a l’obra ha de passar un 
reconeixement previ al treball. 

  Instal·lacions d’higiene i benestar 

S’ha de tenir present la reglamentació oficial que fa referència a aquest tipus d’instal·lacions, 
l’execució de les mateixes es podrà fer de forma provisional en mòduls de lloguer. Els locals 
d’higiene i benestar es situaran en aquella zona de l’obra on es tingui un còmode senzill accés des 
de l’exterior de l’obra, mantenint la proximitat amb els diferents treballs i  amb les preses d’energia. 

En l’oficina de l’obra, en un quadre situat a l’exterior es col·locarà de forma ben visible, la direcció 
del centre assistencial d’urgència i telèfons del mateix. 

L’obra haurà de disposar de locals per a vestuaris, menjador i serveis higiènics degudament dotats 
a la normativa. 

Els vestuaris disposaran de taquilles individuals amb clau, seients,  il·luminació i calefacció.  
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Els serveis higiènics tindran calefacció, il·luminació, un lavabo amb mirall, una dutxa amb aigua 
calent i freda per cada 10 treballadors i un inodor per cada 25 treballadors. 

El menjador disposarà de taules, seients, piles, rentavaixelles, calenta menjars, aire acondicionat i 
cubell d’escombreries. 

S’adequarà un espai al solar destinat per a la col·locació de casetes per a l’ús d’oficines, vestidors i 
menjadors del personal d’obra.  

  Instal·lació contra incendis 

Les causes que propicien l’aparició d’un incendi en un edifici en demolició, no son diferents de les 
que ho generen en altre lloc; per tot això, es realitzarà una revisió i comprovació periòdica de la 
instal·lació elèctrica d’obra així com un correcte acopi de les substancies combustibles amb els 
envasos perfectament  tancats i identificats, en tota l’execució de l’obra. 

Totes les mesures, s’han de considerar per que el personal extingeixi el foc en la fase inicial si es 
possible, o disminueixi els seus efectes, fins la arribada dels bombers, els que en tots els casos 
seran avisats immediatament. 

 Riscos més comuns i normes de seguretat. Equips de protecció individual 

L’aplicació de la seguretat en els processos constructius s’analitza de manera individualitzada i 
pormenoritzada a la definició dels riscos derivats de l’execució de les obres i a la descripció de les 
normes de seguretat a aplicar en cada cas concret. Aquesta documentació s’inclou com eina de 
treball a les tasques de formació, informació i prevenció en seguretat dins del recinte de l’obra. 

El quadre d’anàlisis de riscos ha de ser completat a l’hora de l’elaboració del P.S.S.L.  

  Pressupost 

El pressupost del Pla de Seguretat i Salut Laboral s’incorpora, com unitat independent en forma de 
Partida Alçada a Justificar, al pressupost d’execució material de l’obra, com si d’un pressupost 
parcial es tractés. 

L’abonament de la partida alçada a justificar es realitzarà d’acord amb els corresponents preus 
unitaris que figuren en l’anomenat Pla, que es consideren document del contracte per aquests 
efectes. 

S’estima el pressupost d’Execució Material assignat a la Seguretat i Salut Laboral de les obres en 
la quantitat de 3.026,53 € (inclòs a l’import del PEM). 
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 Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i salut en els obres de construcció, plec de 
condicions particulars 

Especificacions tècniques de l’obra.   

En tota la fase de l’actuació es seguirà el procediment i les mesures de seguretat indicades a 
continuació, apart de les especificades en els punts 4 i 5 d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, així 
com les previstes per la normativa vigent. 

Abans d’iniciar els treballs s’haurà hagut de presentar el programa d’actuació dels treballs, per tal 
de compatibilitzar el funcionament relativament normal de l’edifici. Haurà de quedar degudament 
senyalitzat el pas dels usuaris, visitants i treballadors de l’edifici i dels vianants del carrer. 

Abans de començar els treballs, es col·locarà un rètol senyalitzant la zona d’obra i un altre amb la 
situació dels diferents centres mèdics més propers i els seus telèfons per a garantir el ràpid trasllat 
dels possibles accidentats. 

La zona d’obra quedarà totalment tancada i protegida per tanques fixes o autònomes, o pels 
dispositius que es considerin adients degut a la ubicació de la zona a tractar, depenent del treball a 
realitzar, prohibint l’entrada a tota persona aliena a l’obra. 

Al inici de l’obra s’apuntalarà convenientment l’estructura existent d’acord amb els treballs a 
executar. En totes les fases de l’actuació, es seguirà el procediment i les mesures de seguretat 
indicades per l’empresa subministradora dels puntals. 

Al inici de l’obra es prendran les mesures necessàries per a evitar la caiguda dels operaris i del 
material a la via. Es col·locarà una xarxa i baranes de protecció, o mesures equivalents, en cadascun 
dels forats que representi, o pugui representar, un perill per a la integritat física de les persones 
actuants en l’obra. 

És obligatori l’ús del cinturó de seguretat, durant els treballs que comportin un risc de caigudes al 
buit, sense que deixi de ser obligatori mantenir les mesures col·lectives. Es comprovarà l’estabilitat 
dels punts de fixació dels cables dels cinturons de seguretat. 

Durant els treballs de muntatge de l’estructura metàl·lica que comportin una exposició a caigudes al 
buit és obligatori l’ús del cinturó de seguretat. 

Es posarà especial atenció en els treballs d’elevació i muntatge dels trams de l’estructura metàl·lica. 

Tota persona que visiti, transiti o treballi a l’espai delimitat com afectat per l’obra portarà els 
corresponents casc i calçat de seguretat homologats. 

S’evitarà la permanència o pas de persones per sota les càrregues suspeses, acotant perfectament 
les àrees de treball. 

Mentre s’executin els treballs, hi haurà una persona controlant i dirigint el trànsit rodat en el cas que 
els treballs ocupin part de la via pública. Es senyalitzaran els accessos i el lloc de càrrega i 
descàrrega de material, mitjançant senyals de tràfic i a la vegada amb lluminàries provisionals. 

S’haurà d’evitar l’acumulació de runes. El seu abocament es farà de manera controlada fins a un 
contenidor col·locat en un lloc accessible als vehicles de transport.  

Les bastides hauran de suportar el seu pes propi més el pes dels operaris i el material. Mai es 
superarà la càrrega màxima permesa per la casa subministradora.  

Es disposarà d’una instal·lació provisional d’il·luminació, i fàcilment transportable als llocs on sigui 
necessària, tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici, durant les diferents tasques a realitzar. 

L’emplaçament dels elements auxiliars, els traços de les instal·lacions provisionals d’aigua i 
electricitat i els espais a ocupar i volum pels diversos materials, seran al Pla de Seguretat en un 
plànol detallat. 
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Cada dia es revisarà l’estat dels aparells elevadors –grues, ascensors, muntacàrregues, plataformes 
mòbils, etc.-, i cada tres mesos es realitzarà una revisió total dels mateixos. 

La instal·lació d’energia elèctrica pel subministrament dels elements auxiliars estarà proveïda, a 
l’arribada dels conductors d’escomesa d’un interruptor diferencial, segons “El Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión”, i per la presa de terra es consultarà la NTE-IEP “Instalaciones de 
Electricidad. Puesta a Tierra”. 

Abans de començar les obres el Contractista demanarà a totes les Empreses subministradores de 
serveis públics, un plànol on restin indicats els possibles serveis de la seva companyia establerts a 
la parcel·la. 

En el Pla de Seguretat a definir per l’Empresa Constructora es detallaran: 

 L’emplaçament dels elements auxiliars. 

 El traçat de les instal·lacions d’aigua i electricitat. 

 Els espais a ocupar per l’aplec de material. 

 Les mesures de protecció i senyalització. 

 Les direccions i telèfons útils en cas d’emergència. 

 El protocol en cas d’accident. 
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

1.1 DEFINICIÓ: 

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

1.2 DESCRIPCIÓ: 

Característiques : 

Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució. 

Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en efectuar el muntatge. 

No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra. 

Es treballa en sec. 

Construcció de l’estructura: 

Sobre els fonaments es col·locaran les plaques de base dels pilars. 

Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en alçada. 

Després es munten les bigues principals.  

La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o soldadura elèctrica. 

Un cop s’hagi col·locat la bigueria principal es col·loca la xapa de l’encofrat, en el cas de llosa armat, 
o bigueta i revoltó, en el cas d’encofrat unidireccional. 

Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle. 

Per realitzar estructures metàl·liques serà imprescindible considerar l’equip humà següent: 

 Encofradors. 

 Ferrallistes. 

 Operaris d’abocament i vibrat del formigó. 

 Conductors de formigonera. 

 Operaris per al bombeig del formigó. 

 Operadors de grua. 

 Soldadors. 

 Operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització 
de l’estructura: 

 Maquinària: camió formigonera, grua, traginadora de trabuc “dumper” de petita cilindrada pel 
transport auxiliar, si calgués, maquinària taller ferralla, bomba de formigó, estintolaments, 
escales manuals, plataformes de càrrega i descàrrega, bastides, serra circular,etc. 

 Eines manuals. 

 Preses provisionals d’aigua i electricitat.  

 Instal·lació d’higiene i benestar. 
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2.- RELACIÓ DE RISCOS  I LA SEVA AVALUACIÓ. 

Pel que fa a les causes dels accidents s’ha tingut present la guia d’avaluació de Riscos editada pel 
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos més 
importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del 
Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant : la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del Risc. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser modificada 
en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin en el 
procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d’octubre.  

L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el  d’establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, 
o en el seu cas, controlar  i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures preventives que 
es desenvolupen a continuació. 

Riscos Probabilitat Gravetat 
Avaluació 

del Risc 

 1.- Caigudes de  persones a diferent nivell.   ALTA MOLT GREU CRÍTIC 

 2.- Caigudes de  persones al mateix nivell.                MEDIA GREU MEDI 

 3.- Caiguda d’ objectes per desplom MEDIA  MOLT GREU ELEVAT 

 4.- Caiguda d’objectes per manipulació.                    MÈDIA LLEU BAIX 

 5.- Caiguda d’objectes.                                               MEDIA MOLT GREU ELEVAT 

 6.- Trepitjades sobre objectes MEDIA LLEU BAIX 

 7.- Cops contra objectes immòbils MEDIA LLEU BAIX 

 8.- Cops amb elements mòbils de màquines MEDIA GREU MEDI 

 9.- Cops amb objectes o eines.                        MEDIA LLEU BAIX 

11.- Atrapaments per o entre objectes.                    MEDIA LLEU BAIX 

 15.-Contactes tèrmics.                                           MEDIA GREU MEDI 

 16.-Contactes elèctrics.                                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 

 18.-Contactes amb substàncies càustiques o 

corrosives   
MÈDIA LLEU BAIX 

 19.-Exposició a radiacions.                                      MEDIA GREU MEDI 

 20.-Explosions.                                                        BAIXA MOLT  GREU MEDI 

 21.-Incendis.                                                          BAIXA GREU BAIX 

 26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.       ALTA LLEU MEDI 

 28.-Malalties causades per agents físics.          MEDIA GREU MEDI 

 

Observacions: 

(6)      Risc específic amb encofrats de fusta. 

(8)      Risc causat pel  bombament de formigó “cop d’ariet” i a l´ús de la serra circular. 

(15  I 19)  Risc específic de la soldadura elèctrica i del tall oxiacetilènic de metalls . 

(28)    Risc causat per vibracions del dúmper i radiacions ultraviolades i infrarojes. 
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3.- NORMA DE SEGURETAT 

Posada a punt de l’obra per  realitzar aquesta activitat    

L’accés  a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales incorporades   a 
mòduls de bastida tubular. 

Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat  de pilotatge s’haurà d’assegurar que 
ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra 
restant.  

Procés 

El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos específics, així 
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major 
seguretat  possible.   

S’hauran de tenir presents les proteccions per  evitar riscos de caigudes a diferent nivell en el procés 
de  construcció de l’estructura. 

Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica. 

En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de portar el cinturó 
de seguretat ancorat a: 

 Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que  no 
ofereixi cap obstacle en el desplaçament del treballador, aquest amarratge es trobarà 
constituït per un mosquetó en un dels extrems i en l’altre per una anella, de manera que el 
mosquetó s’enganxi a l’anella configurant tot un conjunt que abraci a la biga anteriorment 
esmentada. Aquest amarratge en cas de caiguda al buit del treballador haurà de suportar el 
pes del mateix i quedant així sospès de la biga. 

 Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el desplaçament de 
l’ancoratge mòbil. 

En els desplaçaments a  alçades diferents de l’estructura s’empraran escales metàl·liques manuals, 
les quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder subjectar-se als respectius pilars 
metàl·lics. 

Esdevindrà obligatori disposar de cèrcols de protecció de caiguda en aquestes escales metàl·liques 
manuals que s’usen com les escales de gat, i ancoratge mòbil guiat a la seva part central. 

És prohibit de recolzar-se, asseure’s, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que aquesta es troba  
suspesa per la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d’un lloc fix, sense que estigui  suspès per cap 
grua. 

La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de les corresponents 
baranes reglamentàries, és  a dir, passamans a 90 cm., barra intermèdia i entornpeu. L’amplada 
mínima de la plataforma haurà de ser de 60 cm. 

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

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

El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb proteccions de 
xarxes  o barana. 

 El muntatge de bigues caldrà  realitzar-lo des de plataformes dissenyades per a aquesta finalitat. 

Durant la construcció de forjat. 

Tot esperant  la construcció de les escales definitives entre les plantes, es garantirà l’accés a  
aquestes mitjançant escales manuals recolzades, a la seva part superior, a la planta i subjecta a 
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aquesta, així com, en el recolzament de la planta inferior tot i procurant que aquesta disposi dels 
reforços antilliscants. 

En la col·locació de la xapa metàl·lica de l’encofrat perdut es farà sempre des de la part que ja es 
trobi col·locada. 

L’ aplec de xapa, malles electrosoldades, etc. s’ha de fer estratègicament a tota la planta per evitar 
desplaçaments inútils per les bigues. 

Un cop adormit el formigó s’instal·laran les corresponents xarxes subjectades per mènsules. 

A la vegada s’instal·laran els ascensors i muntacàrregues auxiliars de l’obra. En referència als 
ascensors es muntaran les corresponents portes per evitar la caiguda al buit, així com les  baranes 
perimètriques. I en referència als muntacàrregues, es posarà una barana abatible per  protegir al 
personal a la plataforma de càrrega i descàrrega. Quan s’aixequi aquesta barana per  entrar la 
càrrega, quedarà bloquejat el muntacàrregues. 

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

Protecció de buits horitzontals. 

S’haurà de protegir a la seva totalitat mitjançant la col·locació d’un dels següents elements 
esmentats en ordre de preferència: 

 Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en l’execució 
del propi forjat.  

 Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es clavetejaran 
a la mateixa. 

 Barana o xarxes:  Posat que el buit sigui d’una dimensió que  faci impossible la col·locació de 
les malles electrosoldades s’instal·laran les corresponents baranes o xarxes horitzontals. 

Altres consideracions 

S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir en aquesta les 
peces de gran tonatge. 

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

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

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

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

Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl·lics hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat 
si en els treballs a desenvolupar hi ha qualsevol risc de caiguda a diferent nivell. 
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Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus mènsula. 

Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de soldadura realitzats 
sobre la seva  verticalitat. 

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

A les operacions de soldadura per a bigues, jàsseres, etc. realitzades in situ es confeccionarà una 
guíndola de soldador, amb una barana perimètrica d’un metre d’alçada formada per passamans, 
barra intermitja i entornpeu. 

Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran tallats a la mesura 
requerida pel muntatge.  

En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador  contingui les vàlvules antirretrocés, que 
les mànegues d’alimentació estiguin en bon ús, que les bombones, de gas estiguin subjectes al 
carretó portabombones i que els manòmetres estiguin en bones condicions. 

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

Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera, col·locant una 
manta ignífuga. 

En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui convenientment aïllat, 
que els cables d’alimentació estiguin en perfecte estat i que el grup de transformació estigui 
convenientment aïllat per  evitar el risc de contactes elèctrics. 

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

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

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

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

És prohibida la permanència d’operaris a la vertical dels treballs de soldadura. 

En el muntatge de l’estructura metàl·lica l’accés al tall d’obra es realitzarà mitjançant escales 
manuals, tenint present el lligat d’aquestes en la seva part superior i sabates antilliscant a la seva 
part inferior. 

Per a l’accés entre plantes, tot esperant l’escala definitiva, es construirà un mòdul d’escala de dos o 
tres plantes, que s’anirà hissant a mesura que vagi avançant l’execució de l’estructura. 

És prohibit d’enfilar-se directament per l’estructura. 

No s’ha d’emprar l’acer corrugat per  fer eines de treball o elements auxiliars. 

Si l’encofrat es troba format per xapes metàl·liques d’encofrat perdut, s’ aplegaran  entre biga i biga,  
tot i procurant que la seva alçada no sigui mai  superior a 0,5 metres. 

La col·locació de l’encofrat es realitzarà sempre des de la part que  ja es trobi muntada. 

La malla electrosoldada s’ aplegarà entre biga i biga,  tot i procurant que la seva alçada no sigui mai  
superior a 0,5 metres. 

A les lloses de formigó, en el procés de ferrallat per evitar l’aixafament de les armadures caldrà 
col·locar unes plataformes de circulació de 60 cm. d’amplada, com a mínim. 
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Posat que treballem amb encofrats unidireccionals amb biguetes, s’haurà de circular exclusivament 
sobre les bigues i biguetes, o sobre plataformes situades amb aquesta finalitat. 

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

El vibrador es trobarà protegit de doble aïllament, així com l’aparell convertidor de freqüència. 

En els processos de vibrat el treballador haurà d’emprar  casc de seguretat, guants de neoprè, 
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

El subministrament elèctric al convertidor del vibrador es trobarà convenientment aïllat, conforme a 
les instruccions del Reglament de Baixa Tensió. 

El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics i sobreintensitats i 
curtcircuits, per consegüent haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els seus 
respectius magnetotèrmics. 

Si hi ha edificis d ‘una gran alçada, en la mesura del possible, un cop realitzat el forjat es procurarà 
que l’accés del personal a la planta es realitzi mitjançant ascensors d’obra, amb la finalitat de  
canalitzar el trànsit del personal a l’obra. 

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

El trasbals de material paletizat a l’interior de les plantes es realitzarà mitjançant toros. 

El transport horitzontal, si el forjat ho permet, pot realitzar-se mitjançant carretons elevadors. 

Una vegada realitzat el forjat, i depenent de les dimensions d’aquest i del material emmagatzemat 
en ell, es col·locarà a prop de l’accés principal un extintor contra incendis del tipus  que es necessiti. 

Als quadres elèctrics de zona es col·locaran extintors de CO. 

S’hauran d’emprar mantes ignífugues sempre que per les característiques del  tipus de treball  es 
pugui produir un incendi. 

S’haurà  de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on es realitzin 
treballs susceptibles de generar un incendi (per exemple : soldadures, tall de metalls mitjançant 
bufador, tractament tèrmic mitjançant material bituminós). 

S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat. 

S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna. 

S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric. 

S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes. 

S’haurà de garantir l’evacuació de runes. 

Elements auxiliars 

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

 Oxitallada 

 Escales de mà 

 Grup compressor i martell pneumàtic 

 Dúmpers de petita cilindrada 

 Serra circular 

 Armadura 

 Grues i aparells elevadors 

 Passarel·les 

 Soldadura elèctrica 

 Esmoladora angular 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que  ha de realitzar  l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives citades a les normes de seguretat es troben constituïdes per: 

 Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i entornpeu  
L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de 
gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a  
màxim. 

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

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

 Malla electrodosada de 150x150 mm.  i gruix de 6 mm. 

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

 Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos. 

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

 Extintor de pols química seca. 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada  en  aquesta activitat: 

 Senyal d’advertència de càrrega suspesa. 

 Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 

 Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 

 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 

 Senyal d’advertència de material inflamable. 

 Senyal d’advertència de risc elèctric. 

 Senyal de prohibit  el pas als vianants. 

 Senyal de no fumeu. 

 Senyal de protecció obligatòria del cap. 

 Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

 Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

 Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres  elements de protecció, es col·locaran 
a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat 
i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

 

 

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives: 

Treballs de  transport (conductors i operadors de grua): 

 Cascos de seguretat. 

 Botes de seguretat. 

 Granota de treball. 

 Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers” de petita 
cilindrada). 

Treball  amb encofrats i armadures: 

 Cascos  de seguretat. 

 Botes de seguretat. 

 Guants de lona i cuir (tipus americà). 

 Granota de treball. 

 Davantal, en cas de treballs en taller ferralla. 

Pels treballs amb el bufador: 

 Cascos de seguretat. 

 Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos. 

 Guants de cuir. 

 Davantal de cuir. 

 Granota de treball. 

 Botes de cuir amb polaines. 

Pels treballs de soldadura elèctrica: 

 Cascos de seguretat. 

 Pantalla amb vidre inactínic. 

 Guants de cuir. 

 Davantal de cuir. 

 Granota de treball. 

 Botes de cuir amb polaines. 

Treballs de bulonat: 

 Cascos de seguretat. 

 Botes de seguretat. 
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 Guants de cuir i lona (tipus americà). 

 Granota de treball. 

 Botes de cuir amb polaines.  

Treballs de formigonat i vibrat:    

 Cascos  de seguretat. 

 Botes de seguretat de goma de canya alta. 

 Guants de neoprè. 

 Granota de treball.  

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà  als 
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997). 

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts 
al R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents 
Normes UNE. 
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ELEMENTS AUXILIARS 

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

 Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb  la corresponent caperutxa protectora. 

 No es mesclaran les bombones de gasos diferents. 

 Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades. 

 S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera 
perllongada. 

 S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 

 S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització. 

 Les bombones de gasos s’aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de 
les  que estiguin plenes. 

 El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i 
directa. 

 Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu. 

 Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca. 

 S’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules antirretrocès de la flama. 

 S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació. 

Tots els operaris de l’oxitallada hauran de conèixer la següent normativa: 

 S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major 
seguretat i comoditat. 

 S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar 
la possibilitat d’accidents. 

 L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador 
(casc + careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, 
maneguins de cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat. 

 No s’han d’inclinar  les bombones de acetilè  fins a esgotar-les. 

 No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades. 

 Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de 
les mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat . 

 Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules 
antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama. 

 Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap  fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota 
pressió a un recipient amb aigua. 

 No  s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar 
sempre el pas del gas i  portar el carro a un lloc segur. 

 S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada. 

 S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats. 

 No  s’ha de dipositar l’encenedor a terra. 

 S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 

 Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva. 

 S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color 
vermell). 
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 No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho 
tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es 
produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu. 

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

 Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben 
ventilat. 

 Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball 
d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura. 

 Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o  manipulant encenedors o 
bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones. 

 

ESCALES DE MÀ 

A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  engalzats. 

Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent. 

No han de superar alçades superiors a 5 metres. 

Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre. 

Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials. 

Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva part superior. 

L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada. 

L’ascens o  el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta. 

 

GRUA MÒBIL 

Caldrà tenir present : 

 Abans de realitzar qualsevol maniobra es col·locaran les potes estabilitzadores.* 

 No es treballarà amb el cable inclinat . 

S’haurà de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s’ aproven 
l’’instrucció  tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i la Manutenció 
referent a grues mòbils autopropulsades. 

 

GRUES I APARELLS ELEVADORS 

En el  cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de vetllar per à que 
es faci un correcte eslingat. 

L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4. 

S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços. 

Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es detectés 
deformacions  o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d’aquesta. 

Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 

En el cas de  les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i dimensió dels 
seus corresponents dispositius. 

El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat. 

La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos. 

Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda 
contemplat a la nostra legislació vigent : 
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 RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells d’elevació i la 
seva Manutenció. 

 Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica complementària MIE-
AEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues desmuntables 
per a l’obra. 

 RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica complementària 
MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en referència a grues mòbils 
autopropulsades emprades. 

 

SOLDADURA ELÈCTRICA  

Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de 
cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de 
cuir, als casos que sigui necessari també hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda. 

La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat de treball de 
l’elèctrode. 

No es pot  picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de cascareta despreses 
poden produir greus lesions als ulls. 

No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular. 

No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada. 

S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies. 

Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la vertical del seu 
treball. 

S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perímetre, i 
pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de treball de com a mínim 
60x60 

No s’ha de  deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de dipositar sobre un 
portapinces. 

S’ha d’instal·lar el cablejat del grup de manera que s’evitin ensopegades i caigudes. 

No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes. 

S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de començar els 
treballs. 

Posat que hi hagi pauses perllongades  s’haurà de desconnectar el grup de soldadura. 

S’ha de  comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a la intempèrie. 

Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les pinces 
portaelectrodes i els borns de connexió. 

Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de soldadura. 

S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis. 

 

CARRETÓ ELEVADOR 

Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 

Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar 
el carretó fora de servei. 

Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, 
fleixada i ubicada correctament. 

Al procés de conducció del carretó s’hauran de  considerar els següents punts : 
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 No  s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó. 

 S’ha de mirar en la direcció d’avançament  i mantenir la vista en el camí  que s’ha de recórrer. 

 S’ha de disminuir la velocitat a  encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 

 S’ha de cerciorar amb  l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó. 

 S’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 

 No  s’han de transportar càrregues que superin la capacitat  nominal. 

 No  es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en  interiors. 

 S’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància 
prudencial amb  altres vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments. 

 S’han d’evitar parades i arrencades  brusques i viratges ràpids. 

 S’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. A causa de les dimensions del 
carretó amb la càrrega que es transporta. 

 Quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada. 

 Sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra. 

 En  moviment,  s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrere el senyal sonor 
intermitent. 

En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les 
assegurances reglamentàries. 

Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, 
el motor  estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba  en  un 
pendent, es calçaran les rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa. 

Esdevé  obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 

La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les 
inclemències del temps.  

 

BASTIDES DE CAVALLETS 

No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres. 

Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta. 

La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres. 

En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana 
perimetral. 

L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm. 

El conjunt haurà de ser estable i resistent. 

 

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I  BENESTAR 

S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, 
preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals. 

Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant  
l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : 
canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

 Mòduls prefabricats 

 Construïdes a l’obra. 

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
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 Vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran 
equipats amb seients i casellers individuals. 

 Lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 
10 treballadors. 

 Dutxes, igual  que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una 
dutxa per cada 10 treballadors. 

 Inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima 
serà de : un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores.  Les 
dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. I de 2,30 m. D’alçada. 

 Menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, ventilació, 
calefacció i il·luminació. 

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls 
de vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre. 

Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir 
a prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball. 

En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi 
una zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es 
disposa d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions 
d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes 
instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés. 

Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han 
de complir a cada moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la 
temporada. 

Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 

S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal  i 
col·lectiva. 

S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho 
permet.  

S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a 
l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís 
municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha 
de limitar la zona amb tanques per vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises 
destellants durant la nit. 
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DETALLS COMPLEMENTARIS 

BASTIDES METÀL·LIQUES SOBRE RODES 

Detalls 

 

1.Suplement telescòpic opcional 

L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.  

L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts. 

OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposaran d´enclavaments 
(mordasses o passadors de fixació). 
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ESCALES DE MA 

Detalls 

 

A. Escales de mà 

1.  Punt de recolzament 

2.  Esglaons engalavernats 

3.  Travesser d’una sola peça 

4.  Base 

5.  Fins a 5 m. màxim per escales simples 

 Fins a 7 m. per escales reforçades 

6.  Mínim 1 m. 

B. Mecanismes antilliscants 

C. Subjecció a la part superior 
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SENYALITZACIÓ 

 ADVERTIMENT 

 

 PROHIBICIÓ 

 

 OBLIGACIÓ 
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  Normativa aplicable 

Prescripcions que s’hauran de complir en relació amb les característiques, la utilització i la 
conservació de les màquines, útils, eines, sistemes i equips preventius: 

 Àmbit europeu 

 Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 
móviles. 

 Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que 
se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 

Reglamento (CE) nº 1907/2006. 

 Àmbit estatal 

 Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, 
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

 Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de higiene y seguridad 
social en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido. 

 Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a 
los menores. 

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 

 Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del minero. 

 Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas 
Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

 Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 

 Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

 Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre 
recipientes a presión simples. 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 

 Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal. 

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se regula la Notificación de Sustancias 
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.  

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 

 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores 
externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona 
controlada. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores. 

 Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 
mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades 
mineras. 

 Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad para el 
ejercicio de actividades subacuáticas. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
explosivos. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de 
presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento 
de aparatos a presión. 

 Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
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 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-
APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

 Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y 
al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para 
la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 
el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua de consumo humano. 

 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo. 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción 

técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 

refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. 

 Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 

 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
339/1990, de 2 de marzo. 

 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. 
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 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas. 

 Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo y estructura 
del documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva. 

 Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades 
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

 Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009). 

 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones 
complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la construcción de 
puentes de carretera. 

 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 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
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 Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de 
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento REACH). 

 Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por 
la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 02.1.02 «Formación preventiva 
para el desempeño del puesto de trabajo», del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera. 

 Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, 
por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de 
octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social. 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo estatal del sector del metal que incorpora nuevos contenidos 
sobre formación y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y que suponen la 
modificación y ampliación del mismo. 

 Resolución de 17 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el IV Convenio colectivo general de ferralla. 

 Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre modificación de determinadas disposiciones del Acuerdo 
estatal del sector del metal. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 

 Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales. 

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo. 

 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 

 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de 
trabajo. 

 Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre el Reglamento de la tarjeta profesional para el trabajo 
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en obras de construcción (vidrio y rotulación) de los trabajadores afectados por el Convenio 
colectivo para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las 
del comercio exclusivista de los mismos materiales. 

 Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el acta de los Acuerdos referentes a la modificación del Acuerdo estatal del sector 
del metal. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

 Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio 
de 2010, sobre equipos a presión transportables. 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Resolución de 20 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre el Reglamento de la Tarjeta Profesional de la 
construcción para el sector de la madera y el mueble. 

 Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 
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 Relació de la norma espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 

Utilització d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 

B.O.E. nº 140 de 12/06/1997

PROTECCIÓ DEL CAP 

Casc de seguretat. U.N.E.-E.N. 397:1995

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS 

Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N. 166:1996

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura i tècniques 
relacionades. 

U.N.E.-E.N. 169:1993

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultraviolats. U.N.E.-E.N. 170:1993

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N. 170:1993

PROTECCIÓ DE LES OÏDES 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 

Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N. 352-1:1994

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 

Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N. 352-2:1994

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, 
precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N. 458:1994

PROTECCIÓ DE PEUS I CAMES 

Requisits i mètodes d’assaig per el calçat de seguretat, calçat 
de protecció i calçat de treball d’ús professional 

U.N.E.-E.N. 344:1993

Especificacions pel calçat de seguretat d’ús professional. U.N.E.-E.N. 345:1993

Especificacions pel calçat de protecció d’ús professional. U.N.E.-E.N. 346:1993

Especificacions pel calçat de treball d’ús professional. U.N.E.-E.N. 347:1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES INCLOENT ARNESOS I CINTURONS 

Equips de protecció individual contra caiguda d’altures. 
Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N. 341:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.  

Part 1: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d’ancoratge 
rígida. 

U.N.E.-E.N. 353-1:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.  

Part 2: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d’ancoratge 
flexible. 

U.N.E.-E.N. 353-2:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. 
Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N. 354:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. 

Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N. 355:1993

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball 
i prevenció de caigudes d’alçada. Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N. 358:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. 
Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N. 360:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Arnesos 
anticaigudes. 

U.N.E.-E.N. 361:1993
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Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. 
Connectors. 

U.N.E.-E.N. 362:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. 
Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N. 363:1993

Equips de protecció individual contra la caiguda d’altura. 
Requisits generals per instruccions d’us i marcat. 

U.N.E.-E.N. 365:1993

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 

Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E. 81233:1991

E.N. 136:1989

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E. 81281-1:1989 

E.N. 148-1:1987

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E. 81281-2:1989

E.N. 148-2:1987

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E. 81281-3:1992

E.N. 148-3:1992

Equips de protecció respiratòria. Mascaretes. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E. 81282:1991 

E.N. 140:1989

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E. 81284:1992

E.N. 143:1990

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres 
mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E. 81285:1992

E.N. 141:1990

Equips de protecció respiratòria amb mànega d’aire fresc 
previstos de màscara, mascarada o conjunt broquet. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N. 138:1995

Equips de protecció respiratòria amb línia d’aire comprimit per 
utilitzar-se amb màscara, mascareta, o adaptador facial tipus 
broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N. 139:1995

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N. 149:1992

Equips de protecció respiratòria. Mascaretes autofiltrants amb 
vàlvules per protegir dels gasos o dels gasos i las partícules. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N. 405:1993

PROTECCIÓ DE LES MANS 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes.  

Part 1: Terminologia i requisits de prestacions. 

U.N.E.-E.N. 374-1:1995

 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes.  

Part 2: Determinació de la resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N. 374-2:1995

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. 

Part 3: Determinació de la resistència a la permeabilitat dels 
productes químics. 

U.N.E.-E.N. 374-3:1995
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Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N. 388:1995

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N. 407:1995

Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N. 420:1995

Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N. 421:1995

Guants i manyoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N. 60903:1995

VESTUARI DE PROTECCIÓ 

Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N. 340:1994

Robes de protecció. Mètodes d’assaig: determinació del 
comportament dels materials al impacte de petites partícules de 
metall fos. 

U.N.E.-E.N. 348:1994

E.N. 348:1992

Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids. 
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una 
protecció química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N. 467:1995

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les 
tècniques connexes. Part 1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N. 470-1:1995

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar 
atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N. 510:1994

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode 
d’assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N. 532:1996
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 Disposicions generals 

En la redacció d’aquest estudi s’ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada 
en la segona part d’aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 
Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, segons el qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, així com la Llei 54/2003, 
de 12 de desembre, de Reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals. 

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d’execució d’obra o, en el seu cas, del 
projecte d’obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades 
als riscos que comporti la realització de l’obra. 

A tal efecte, el pressupost de l’estudi de seguretat i salut ha d’anar incorporat al pressupost general 
de l’obra com un capítol més del mateix. 

No s’inclouen en el pressupost de l’estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta 
execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 
generalment admesos, emanats d’organismes especialitzats. 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l’estudi de seguretat i salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de 
seguretat i salut a que es refereix l’article 7 del R.D., prèvia justificació tècnica convenientment 
motivada, sempre que no suposi disminució de l’import total, ni dels nivells de protecció continguts 
en l’estudi. 

Segons el R.D., el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi 
de seguretat i salut en els projectes d’obres, quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin 
diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant 
l’elaboració del projecte d’obra. 

El promotor designarà un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, quan en l’execució de les 
obres intervinguin més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diferents 
treballadors autònoms. 

(A la introducció del Reial Decret 1627/1.997 i a l’apartat 2 de l’Article 2 s’estableix que el contractista 
i el sot-contractista tindran la consideració d’empresari als efectes previstos a la normativa sobre 
prevenció de riscos laborals. Com a les obres d’edificació és habitual l’existència de nombrosos sot-
contractistes, serà previsible l’existència del Coordinador en la fase d’execució.) 

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

El promotor deurà efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans del inici de les obres, que 
es redactarà segons està disposat a l’Annex III del Reial Decret 1627/1.997 havent-se d’exposar a 
l’obra de manera visible i actualitzant-se si fos necessari. 

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

El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, deurà desenvolupar les 
següents funcions: 

 Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 

 Coordinar les activitats de l’obra per garantir que les empreses i personal actuant apliquin 
de manera coherent i responsable els principis d’acció preventiva que es recullen a l’Article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra, i en particular, a 
les activitats a que es refereix l’Article 10 del Reial Decret 1627/1.997. 

 Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions 
introduïdes al mateix. 

 Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
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 Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

 Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir 
a l’obra. 

La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no fos necessari la designació del 
Coordinador. 

 Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 

La inclusió en el projecte d’execució d’obra de l’estudi serà requisit necessari per al visat per part 
del Col·legi professional, per a l’expedició de la llicència municipal i d’altres autoritzacions i tràmits 
per part de les Administracions publiques. 

En la tramitació per a l’aprovació dels projectes d’obres de les Administracions públiques es farà 
declaració expressa en l’Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de 
l’estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l’estudi bàsic. 

 Pla de Seguretat i Salut (Art. 7 del RD 1627/97) 

En aplicació de l’estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l’estudi bàsic, cada contractista 
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzen, estudien, desenvolupen i 
complementen les previsions contingudes en l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d’execució de l’obra. En aquest pla s’inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció 
que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució 
dels nivells de protecció previstos en l’estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut 
elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de 
prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució del import total, 
d’acord amb el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5 del R.D. 

Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, 
el promotor, abans del inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà 
un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

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

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans del inici de l’obra, pel coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

En el cas d’obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per a la seva 
aprovació a l’Administració publica que hagi adjudicat l’obra. 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els 
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l’obra a disposició permanent de la direcció 
facultativa. 

Els contractistes i els sot-contractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes. 

 Obligacions del contractista i sot-contractistes 

Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals i en particular: 

 El manteniment de l’obra en un bon estat de neteja. 

 L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
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 La manipulació de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars. 

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

 La delimitació i acondicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit de materials, en 
particular si es tracta de matèries perilloses. 

 L’emmagatzematge i evacuació de residus i runes. 

 La recollida de materials perillosos utilitzats. 

 L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 
fases de treball. 

 La cooperació entre tots els agents que intervenen a l’obra. 

 Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 

 Complir i fer complir al seu personal l’establert al Pla de Seguretat i Salut. 

 Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les 
obligacions sobre coordinació de les activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes a 
l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997. 

 Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s’hagin d’adoptar en allò que es refereixi a seguretat i salut. 

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

Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades al Pla i en allò relatiu 
a les obligacions que li corresponguin directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms per 
ells contractats. A més a més respondran solidàriament de les conseqüències que se’n derivin del 
incompliment de les mesures previstes al Pla. 

Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no eximirà de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes. 

 Obligacions dels treballadors autònoms 

Els treballadors autònoms estan obligats a aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen 
a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en particular: 

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

 L’emmagatzematge i evacuació de residus i runes. 

 La recollida de materials perillosos utilitzats. 

 L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 
fases de treball. 

 La cooperació entre tots els agents que intervenen a l’obra. 

 Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 

 Complir les disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997. 

 Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats 
empresarials previstes a l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant 
en particular en qualsevol mesura de la seva actuació coordinada que s’hagués establert. 

 Complir amb les obligacions establertes pels treballadors a l’Article 29, apartats 1 i 2 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Utilitzar equips de treball que s’ajustin a allò disposat al Reial Decret 1215/ 1.997. 
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 Triar i utilitzar equips de protecció individual als termes previstos al Reial Decret 773/1.997. 

 Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut. 

Els treballadors autònoms deuran complir allò establert al Pla de Seguretat i Salut. 

 Llibre d’incidències (Art.13 del RD 1627/97, modificació per RD 1109/2007) 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, 
un llibre d’incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi 
Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de 
les Administracions publiques ho facilitarà l’oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 

El llibre d’incidències haurà d’estar sempre en l’obra, i estarà en poder del coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos necessària la designació de 
coordinador, en poder de la direcció facultativa. 

A aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l’obra, els contractistes i sot-contractistes 
i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció de les empreses que intervenen a l’obra, els representants dels treballadors i els tècnics 
dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions 
publiques competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre 
se li reconeixen. 

Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el Coordinador en matèria de seguretat i salut 
durant l’execució de l’obra, o quan no sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció 
Facultativa, han de notificar-la al contractista afectat i als representats dels treballadors d’aquest. En 
el cas en que l’anotació faci referència a qualsevol incompliment de les advertències o observacions 
anotades prèviament en aquest llibre per les persones facultades per a fer-la, així com en el suposat 
de que s’ordeni la paralització dels treballs o, en el seu cas, de la totalitat de l’obra, per apreciar-se 
circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors, el Coordinador 
de seguretat, o en el seu defecte, la Direcció Facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini 
de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què 
es realitza l’obra. 

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants 
dels treballadors d’aquest. 

 Paralització dels treballs 

Quan el Coordinador i durant l’execució de les obres, observés incompliment de les mesures de 
seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància d’aquest incompliment al Llibre 
d’Incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i 
salut dels treballadors, disposar la paralització de determinats treballs o, en el seu cas, de la totalitat 
de l’obra. 

Donarà compte d’aquest fet als efectes necessaris, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de 
la província en que es realitzi l’obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas als sot-
contractistes i/o autònoms afectats de la paralització i als representants dels treballadors. 

 Drets dels treballadors 

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

 Avís previ (Art.18 del RD 1627/97, modificació per RD 337/2010) 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà de ser prèvia al 
començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració 
de contractistes d’acord amb el que disposa aquest Reial decret. 

La comunicació d’obertura inclourà el pla de seguretat i salut a què es refereix l’article 7 del present 
Reial decret. 

Les referències que en l’ordenament jurídic es realitzen a l’avís previ a les obres de construcció 
hauran entendre realitzades a la comunicació d’obertura. 

 Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 

L’obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l’autoritat laboral, i haurà d’incloure el pla 
de seguretat i salut al que es refereix l’article del R.D. 1627/97. 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions 
públiques competents. 
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 Pressupost i amidament  

S’estima el pressupost d’Execució Material assignat a la Seguretat i Salut Laboral de les obres en 
la quantitat de 3.026,53 €. 

 

 

Signat: Miquel Àngel Sala i Mateus 

 Arquitecte 

 Masala Consultors 

Barcelona, Juiol de 2014 

 



 
 

 

 

PROMOTOR      

Mercabarna 

DOCUMENT   JULIOL 2014

Pla de Control de Qualitat 

EXPEDIENT 1049

Projecte d’Execució pel reforç de tres mòduls del fals sostre del 
Mercat del Peix a Mercabarna pel seu ús per a tasques de 
manteniment 

 



 

 

 



 

EXP 1049
Pla de Control de Qualitat

 

www.masalaconsultors.com / info@masalaconsultors.com
 

3/24

 

 

 

ÍNDEX 

1.  INTRODUCCIÓ AL PLA DE CONTROL DE QUALITAT ........................................................... 5 
2.  MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ 
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE” ............................................................................. 7 
3.  PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUE NO ÉS 
EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT CE” .................................................................................... 10 
4.  MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ ........................................................................................... 14 
5.  ELEMENTS CONSTRUCTIUS ................................................................................................ 16 
6.  LLISTAT MÍNIM DE LES PROVES DE LES QUE S’HA DE DEIXAR CONSTÀNCIA ............ 17 
7.  LLISTAT MÍNIM DE LES PROVES DE LES QUE S’HA DE DEIXAR CONSTÀNCIA ............ 18 
8.  MEMÒRIA DE MATERIALS INCLOSOS AL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT .... 19 
9.  PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT........................................................ 24 
 

  



 
                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXP 1049
Pla de Control de Qualitat

  

 

www.masalaconsultors.com / info@masalaconsultors.com
 

5/24

 

 

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 . 
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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. 

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: 
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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. 

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. 
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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 

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”. 
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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. 
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4. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

4.1. 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 

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 
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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). 
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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 
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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 
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7. LLISTAT MÍNIM DE LES PROVES DE LES QUE S’HA DE DEIXAR 
CONSTÀNCIA 

7.1. 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 
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8. 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). 

8.1. 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. 
- Control de preparacions de soldadura. 
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- 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. 
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8.3. RECOBRIMENTS DE PINTURA 

De cadascuna de les partides corresponents als recobriments de pintura, es controlaran els 
certificats d’origen industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les 
de la normativa vigent. 

Les pintures a controlar són: 

 pintura anticorrosió d'elements metàl·lics. 

Comprovació de la neteja del suport, preparació i grau d’humitat de les superfícies a pintar. 

Els documents han de dictaminar el compliment de l’assaig d’adherència, segons la Norma UNE-
EN-ISO 2409 1996, i els gruixos a aplicar. 

És aplicable a totes les capes i als diferents materials que formin el sistema de pintat (imprimacions, 
...). 

Control de recepció 

Pintura anticorrossió 

Es prendran 3 mostres durant l’obra per a realitzar els següents assaigs: 

 Temps d’assecat (UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96) 

 Densitat (UNE 48098/92) 

 Composició (fixa, volàtil i resines) 

 Resistència al fregament en humit (UNE 4828/95) 

 Índex de resistència al penjament (UNE 48068/94) 

8.4. 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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9. 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. 

 

Signat: Miquel Àngel Sala i Mateus 
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