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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

quantitats
codificació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

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

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Reforma interior parcial de la PB del mercat del Carmel
c/ Llobregós 149-159

Municipi :

Barcelona

Barcelonès

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

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

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

0,00

3

t

0,00 m

Destí de les terres i materials d'excavació
és residu:

no es considera residu:
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
reutilització
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres mateixa obra
altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador
-

a l'abocador
SI

Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

170102

0,542

1,800

0,512

0,000

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

6,800

0,082

4,250

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

obra de fàbrica

Volum aparent

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,000

0,010

0,000

0,018

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

totals d'enderroc
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Comarca :

0,7556

3
4,25 m

0,7544

8,60 t

Residus de construcció
2

Pes/m
Codificació res
2
Ordre MAM/304/20 (tones/m )

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
8,5398

0,0896

8,9062

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

3,6426
3,6257
0,7815
0,3905
0,0994

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

4,0469
2,5902
1,1733
0,9665
0,1293

0,0380

0,4243

0,0285

2,8368

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,1200
0,1571
0,0825
0,0646

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,4474
1,0291
1,1813
0,1790

totals de construcció

3
11,74 m

8,96 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-
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gestió dins obra

MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Reutilizació (m3)

Volum
m3 (+20%)

grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
volum aparent (m3)

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats que segueixen
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
3,63
5,44
0,06
0,12
0,00
0,08
0,08

inapreciable

inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

no

no

si

Contenidor per Metalls

no

si

Contenidor per Fustes

no

si

Contenidor per Plàstics

no

si

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

si

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

si

si

si

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

No especials Contenidor per Vidre

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

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

si

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

si

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
Runes
Cantera Roca s.l.

adreça

codi del gestor

Corral del carro (Vilanova i la Geltrú)

E-643.99

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

12,00
5,00

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per a cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

0,00

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

0,00

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Excavació

m3 (+20%)

Classificació
3
12,00 €/m

Transport
3
5,00 €/m

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3
0,00 €/m

0,00
0,00
runa neta

Construcció

m3 (+35%)

3
0,00 €/m

runa bruta

3
4,00 €/m

15,00 €/m3

Formigó

3,50

-

17,48

-

Maons i ceràmics

5,46

65,56

27,32

21,85

-

Petris barrejats

7,32

-

36,61

-

109,82

Metalls

0,24

2,90

1,21

0,97

-

Fusta

0,60

7,25

3,02

2,42

-

Vidres

0,00

-

-

-

0,00

Plàstics

1,39

16,67

6,95

5,56

-

Paper i cartró

1,59

19,14

7,97

6,38

-

Guixos i no especials

1,48

17,75

7,40

5,92

-

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

21,59

129,27

52,45

0,00

107,95

43,09

162,27

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

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

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

442,58 €

3
21,59 m

442,58 euros
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documentació gràfica

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

CONTENIDOR 9 M

3

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

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

1

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

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

CONTENIDOR 5 M 3

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

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
5

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

si

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-
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plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

6 / 6 RESIDUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites,
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge
del:

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

0,00 T

17,56 T

Total construcció i enderroc (tones)

17,56 T

0,00 %

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

0 T

11 euros/T

0,00 euros

21,59 T

11 euros/T

237,49 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

21,6 Tones
237,49 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (I.M.M.B.)
3. ASSAIG D’INFORMACIÓ SOBRE ELEMENTS DE L’ESTRUCTURA
Annexes al Projecte bàsic i executiu
Reforma interior parcial del Mercat del Carmel
Carrer Llobregós, nº 149-159. Barcelona

Número d’ACTA

Número de REGISTRE

DATA INFORME

2021/2782

FC.2021/23

18/01/2020

Client

CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES
C/. Caracas, 11 08030 - BARCELONA

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 09-09-2014, Tom 44110, Secció General, Foli 0196, Full B447248, N.I.F. B66113457
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Número d’ACTA

Número de REGISTRE

DATA INFORME

2021/2782

FC.2021/23

18/01/2020

1. Antecedents
A través de MUR Arquitectura, Constraula va sol·licitar l’extracció de deu (10) provetes testimoni
de formigó endurit en diferents elements estructurals de l’edifici del Mercat del Carmel, situat al
carrer Llobregós, 149 de Barcelona.
En visita realitzada el proppassat dia 4 de gener de 2021 per part d’un representant de MUR
Arquitectura amb personal tècnic de BAC Engineering Consultancy Group SL es va senyalar els
vuit (8) punts on definitivament es van extreure les provetes.
Per part de BAC Engineering Consultancy Group, SL es va presentar en la mateixa data de 4 de
gener de 2020, la proposta de número 21687 que inclou la realització dels assaigs sol·licitats.
Aquesta proposta va ser aprovada per part del client en data 8 de gener de 2021.
Les extraccions a obra es van dur a terme el dia 13 de gener de 2021.

2. Objecte
L’objecte del present informe és descriure els treballs i els assaigs realitzats, així com presentar
els resultats obtinguts.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 09-09-2014, Tom 44110, Secció General, Foli 0196, Full B447248, N.I.F. B66113457

3. Abast
Les activitats realitzades han estat les següents:
-

Extracció, reblert de forats, preparació i assaig a compressió de vuit (8) provetes
testimoni de formigó endurit obtinguts en elements tipus pilar segons les normes UNEEN 12504-1:2009 i UNE-EN 12390-3:2009.

4. Documentació aplicable
Els treballs s'han realitzat seguint els documents següents:




Oferta número 21697 amb data 4/01/2021 dels nostres serveis.
UNE-EN 12504-1:2009. Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 1: Testigos.
Extracción, examen y ensayo a compresión.
UNE-EN 12390-3:2009. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la
resistencia a compresión de probetas.

5. Mitjans humans i tècnics
5.1 Mitjans humans
Per a la realització de les tasques realitzades, s’han desplaçat a l’estructura objecte d’estudi el
següent equip:
 Enginyer Tècnic d’Obres Públiques per a la coordinació dels treballs realitzats,
 Tècnics per a l’extracció de testimonis, assaigs de compressió i reposicions.

5.2 Mitjans tècnics.





Sonda magnètica per a localitzar barres d’acer marca PROCEQ i model PROFOMETER.
Equip per a extracció de provetes testimoni de formigó endurit.
Equips d’anàlisi i trencament a compressió del formigó al laboratori.
Equips d’anàlisi i determinació dels assajos sobre mostres de formigó endurit al
laboratori.

6. Assaigs a compressió de provetes testimoni de formigó endurit.
D’acord amb les indicacions rebudes, s’han extret un total de vuit (8) provetes testimoni de Ø75
mm, obtingudes, en els punts senyalats pel representant del Client i que es corresponen amb els
dels croquis següents:

www.bacecg.com
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Número d’ACTA

Número de REGISTRE

DATA INFORME

2021/2782

FC.2021/23

18/01/2020

Planta soterrani -1

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 09-09-2014, Tom 44110, Secció General, Foli 0196, Full B447248, N.I.F. B66113457

En el punt número 2, s’ha obtingut dues provetes: una corresponent al formigó del paviment que
conforma la rampa i un altre del forjat estructural.
Les operacions d'extracció i tall es realitzen d'acord amb la norma UNE-EN 12504-1:2009.
Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 1: Testigos. Extracción, examen y ensayo a
compresión. L’extracció no ha de pertorbar l'adherència entre la pasta de ciment i els àrids, per
la qual cosa cal que el formigó tingui una resistència suficient per suportar aquestes operacions
sense alterar la seva configuració.
Abans de procedir a l'extracció de provetes testimoni cal assegurar que la proporció de material
a extreure no contingui armadures principals que puguin disminuir la resistència mecànica de
l'element que conté el formigó a assajar. Per tal d’evitar-les, primer es procedeix a la detecció de
les possibles armadures situades a la zona a perforar, mitjançant un pacòmetre.
Una vegada triat el punt d’extracció, es fixa adequadament la perforadora tubular diamantada,
es connecta el sistema de refrigeració de la broca i es procedeix a extreure la mostra evitant
moviments laterals que poguessin trencar-la. Les provetes extretes per a la realització de l'assaig
de compressió han de tenir un diàmetre igual o superior a tres vegades la mida nominal màxim
de l'àrid.
Una vegada que la proveta es troba al laboratori es procedeix a l'assaig a compressió d'acord
amb la norma UNE-EN 12390-3:2009 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación
de la resistencia a compresión de probetas. Primer es tallen les bases de les provetes per fer-les
planes i paral·leles. Per això s'utilitza una serra de diamant o d'un material abrasiu que no afecti
al formigó per excés de calor o per cops. El procés de tall es realitza de manera que les bases
de la proveta siguin llises i perpendiculars a l'eix longitudinal.
En el cas que la peça, estructura o unitat de formigó d'on s'ha extret la peça hagi d'estar sotmesa
a una humitat contínua o saturació d'aigua, la proveta extreta es conservarà en aigua en
immersió, durant un període de 40 a 48 hores a una temperatura de 20 ± 2º C, abans de ser
assajada. Si no es dóna el cas, es mantenen les provetes a l'aire durant el mateix període de
temps en l'ambient del laboratori.
Les provetes testimoni s’escairen amb morter de sofre en les seves dues cares planes i s'assagen
segons la norma mencionada. Es tindrà especial precaució en mesurar el diàmetre i l'altura de la
proveta (gruix d’escairat inclòs) abans del trencament amb una precisió d'un mil·límetre per poder
calcular la seva esveltesa que ha de ser igual a 2. Quan això no és possible, s'apliquen els
coeficients d'esveltesa de la norma UNE 83304:1984.
D'acord amb els comentaris de l'article 86.8 de la vigent Instrucció EHE-08 referits a l'afectació
sobre el resultat de l'assaig a compressió de les provetes testimoni de formigó endurit que
suposen l'aparició de micro-fissures que el propi trepant pot produir, als efectes del present
estudi, els resultats obtinguts en premsa s'han incrementat en un 10%.
A l'annex d'aquest informe es presenten les actes de resultats de l'assaig a compressió i
profunditat del front de carbonatació en les provetes testimoni obtingudes. En el quadre següent
es presenten els resultats obtinguts en cada assaig a compressió i el valor assignat, d'acord amb
aquest increment del 10%.

www.bacecg.com
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Número d’ACTA

Número de REGISTRE

DATA INFORME

2021/2782

FC.2021/23

18/01/2020

Número
testimoni

Localització (segons croquis):

2

Rampa exterior – forjat

20,4

22,4

2bis

Rampa exterior – paviment

30,3

33,3

3

Muret exterior

12,1

13,3

5

Pilar soterrani -1

14,5

16,0

6

Jàssera soterrani -1

15,4

16,9

7

Jàssera soterrani -1

19,5

21,5

8

Jàssera soterrani -1

25,3

27,8

9

Solera soterrani -1

6,6

7,3

10

Jàssera soterrani -1

19,7

21,7

Tensió de trencament
Tensió de trencament
(MPa)
corregida EHE-08 (MPa)

7. Annex
Acta de laboratori dels assaigs d’extracció i assaig a compressió i profunditat de carbonatació de
provetes testimoni de formigó endurit.

Barcelona, 18 de gener de 2021
BAC Engineering Consultancy Group SL

Luis Espinosa
Enginyer T. Obres Públiques

www.bacecg.com

Lluís Aranda
Enginyer Civil
Team Leader
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Número d’ACTA

Número de REGISTRE

DATA INFORME

2021/2782

FC.2021/23

18/01/2020

Assaigs d'informació sobre elements de l'estructura de l'edifici del Mercat del Carmel de Barcelona

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 09-09-2014, Tom 44110, Secció General, Foli 0196, Full B447248, N.I.F. B66113457

Annex Acta de laboratori dels assaigs d’extracció i
assaig a compressió de provetes testimoni de
formigó endurit.

www.bacecg.com
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DATA D' ACTA
Fecha de acta

Nº ACTA

ACTA OBRA Nº Nº ALBARAN

18/01/2021 2021/2782

1

55039

DATA MOSTREIG/INSPECCIÓ

Nº REGISTRE (O) Fecha muestreo/inspección

FC.2021/23

13/01/2021

CLIENT / Cliente
6806: CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, S.A., Carrer Caracas, 11,
08030-BARCELONA, Barcelona

DOCUMENT/ Documento

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 21-01-2014. Tom 44110 Seccio General, Foli 0185, NIF. B66113457

Acta de resultats dels assajos realitzats a la mostra presa en data, 13/01/2021 i amb les
següents dades d'identificació
Acta de resultados dels ensayos realizados a la muestra tomada en fecha 13/01/2021 y con los
siguientes datos de identificación

DADES DE LA MOSTRA / Datos de la muestra
TIPUS/ Tipo: TESTIMONI DE FORMIGO
DESCRIPCIÓ / Descripción: Testimonis de formigó Ø 75
PROCEDENCIA: Diferents elements estructura de formigó armat

ASSAIGS REALITZATS / Ensayos realizados
Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, escairament i
assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons les normes UNE-EN
12504-1:2009 i UNE-EN 12390-3:2009., s/norma UNE-EN 12504-1:2009 i UNE-EN
12390-3:2009

EXPEDIENT / Expediente 21697 / 16907
Extracció de testimonis de formigó endurit en estructura del Mercat del Carmel, al
Carrer del Llobregós, 149,-BARCELONA
Els assajos compresos en aquest informe s'han realitzat segons la normativa corresponent i al nostre lleial saber i entendre, directament sobre els materials assajats i / o
sobre les mostres preses in situ o remeses al laboratori, sense més responsabilitat que la derivada de la correcta utilització de les tècniques i l'aplicació dels procediments
apropiats. Els resultats d'aquest informe es refereixen exclusivament a la mostra, producte o material indicat en l'apartat corresponent.
Els resultats es consideren propietat del Client i, sense autorització prèvia, BAC s'abstindrà de comunicar a un tercer.
BAC no es fa responsable, en cap cas, de la interpretació o ús indegut que es pugui fer d'aquest document, la reproducció parcial està totalment prohibida. No s'autoritza la
seva publicació o reproducció sense el consentiment previ de BAC
Laboratori d'Assaig per al control de Qualitat de l'Edificació, amb Declaració responsable presentada a la Generalitat de Catalunya en data 23-09-2014codi d'inscripció
L0600253 .Empresa certificada per OCA CERT conforme la norma UNE-EN ISO 9001:2015
L'abast d'actuació inclòs a la Declaració responsable inscrit al Registre General del codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i www.codigotecnico.org.

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP
CIF- B66113457 • Maresme, 8• 08880 CUBELLES • T. + 34 93-8953121 .F 34 934050282 www.bacecg.com
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, S.L.
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DATA D' ACTA
Fecha de acta

ACTA OBRA Nº Nº ALBARAN

Nº ACTA

18/01/2021 2021/2782

1

DATA MOSTREIG/INSPECCIÓ

Nº REGISTRE (O) Fecha muestreo/inspección

FC.2021/23

55039

13/01/2021

Laboratorio:
Maresme, 8
08880 CUBELLES

Testimonis de formigó endurit: Ø75 mm i 220 mm S/UNE-EN 12504-1:2009 i UNE-EN 12390-3:2009

DADES DE L'EXTRACCIÓ
Data de l'extracció:

13/11/2021
>24 h en ambient de laboratori

Forma i temps de conservació de les provetes testimoni

TESTIMONI Núm.

2

2b

3

5

6

7

8

9

10

7
3

8
3

9
3

10
3

GEOMETRIA DELS TESTIMONIS (Cilíndrics):
TESTIMONI Núm.
Suma dels escairats

cm

2
3

2
3

3
3

Longitud abans del tallat

cm 19

12

20 20,5 16,5 21,5 20

Diàmetre

cm 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

Alçada

cm 14,3 10,8 14,4 14,3 14,2 14,3 14,5 9,2 14,3

Secció
Volum

cm² 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9 41,9
cm³ 599 453 603 599 595 599 608 385 599

Pes

gr

5
3

6
3

22 20,2

1355,7 1033,7 1342,2 1326,4 1282,2 1266,5 1344,3 827,5 1282,1

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
TESTIMONI Núm.
Edat del formgó

2
2
3
5
6
7
8
9 10
dies >28 >28 >28 >28 >28 >28 >28 >28 >28

Direcció de la càrrega respecte al formigonat:
Densitat

//

//

Perp. Perp. Perp. Perp. Perp.

//

Perp.

gr/cm³ 2,26 2,28 2,23 2,21 2,15 2,11 2,21 2,15 2,14

Càrrega de trencament
Relació alçada/diàmetre

Tnf

8,706 13,079 5,166 6,180 6,559 8,326 10,823 2,901 8,427

2,37 1,89 2,38 2,37 2,36 2,37 2,40 1,67 2,37

Tensió de trencament

N/mm² 20,4 30,6 12,1 14,5 15,4 19,5 25,3 6,8 19,7

Factor d'esveltesa
Tensió de trencament corregida
Tipus de trencament
Defectes

1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00

N/mm² 20,4 30,3 12,1 14,5 15,4 19,5 25,3 6,6 19,7
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

OBSERVACIONS / Observaciones:
RESP. AMBIT (O)

ROLDAN GUAMIS, LLUIS

Vº Bº DTOR DEL LABORATORI (O)

RISCO CENDRERO, SANTIAGO
ITOP
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DATA D' ACTA
Fecha de acta

ACTA OBRA Nº Nº ALBARAN

Nº ACTA

18/01/2021 2021/2782

1

55039

DATA MOSTREIG/INSPECCIÓ

Nº REGISTRE (O) Fecha muestreo/inspección

FC.2021/23

13/01/2021

Laboratorio:
Maresme, 8
08880 CUBELLES

TIPUS DE TRENCAMENT
CI
Conus Invertit
PI
Plànol Inclinat
TC Trencament en cap
Localització:
Localització:
Localització:
Localització:
Localització:
Localització:

B
F
S

2: Rampa exterior - forjat (segons croquis)
3: Muret exterior (segons croquis)
6: Jàssera sot -1 (segons croquis)
8: Jàssera sot -1 (segons croquis)
10: Jàssera sot -1 (segons croquis)
:

CODIS DE DEFECTE
Buits
Fissures
Segregació

Localització: 2b: Rampa exterior - paviment (segons croquis)

Localització:
Localització:
Localització:
Localització:
Localització:

5: Pilar sot-1 (segons croquis)
7: Jàssera sot -1 (segons croquis)
9: Solera sot -1 (segons croquis)
:
:

OBSERVACIONS / Observaciones:
RESP. AMBIT (O)

ROLDAN GUAMIS, LLUIS

Vº Bº DTOR DEL LABORATORI (O)

RISCO CENDRERO, SANTIAGO
ITOP
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Institut Municipal de Mercats de Barcelona (I.M.M.B.)
4. JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL ESTRUCTURAL FORAT ASCENSOR
Annexes al Projecte bàsic i executiu
Reforma interior parcial del Mercat del Carmel
Carrer Llobregós, nº 149-159. Barcelona

ÍNDICE

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA ..................................................................................................................................................
3.- NORMAS CONSIDERADAS ........................................................................................................................................................................
4.- ACCIONES CONSIDERADAS......................................................................................................................................................................
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4.2.- Viento ............................................................................................................................................................................................
4.3.- Sismo ...........................................................................................................................................................................................
4.4.- Hipótesis de carga .........................................................................................................................................................................
4.5.- Listado de cargas ...........................................................................................................................................................................
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO ...................................................................................................................................................................
6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) ...................................................................................
6.2.- Combinaciones ...............................................................................................................................................................................
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS ........................................................................................................................................
8.- LISTADO DE PAÑOS .................................................................................................................................................................................
9.- MATERIALES UTILIZADOS .......................................................................................................................................................................
9.1.- Hormigones ...................................................................................................................................................................................
9.2.- Aceros por elemento y posición .....................................................................................................................................................
9.2.1.- Aceros en barras....................................................................................................................................................................
9.2.2.- Aceros en perfiles ..................................................................................................................................................................

Listado de datos de la obra
Colaborant-01

Fecha: 24/02/21

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Colaborant-01
Clave: Colaborant-01

3.- NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-08
Aceros conformados: CTE DB-SE A
Aceros laminados y armados: CTE DB-SE A
Losas mixtas: Eurocódigo 4
Categoría de uso: A. Zonas residenciales

4.- ACCIONES CONSIDERADAS
4.1.- Gravitatorias
Planta

S.C.U(t/m²)

Cargas muertas(t/m²)

Forjado 1

0.20

0.20

Cimentación

0.00

0.00

4.2.- Viento
Sin acción de viento

4.3.- Sismo
Sin acción de sismo
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Colaborant-01

Fecha: 24/02/21

4.4.- Hipótesis de carga
Automáticas Carga permanente
Sobrecarga de uso

4.5.- Listado de cargas
Cargas especiales introducidas (en Tm, Tm/m y Tm/m2)

Grupo
1

Hipótesis

Tipo

Valor Coordenadas

Carga permanente Puntual 2.00 ( 1.20,
Carga permanente Puntual 2.00 2.00)
( 1.20,
1.20)

5.- ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
CTE
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado
Desplazamientos

Acciones características

6.- SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:
Con coeficientes de combinación

Página 3
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Colaborant-01

å
j

³1

Fecha: 24/02/21

g Gj Gkj

+

g Q1Y p1Qk 1

+

i

Sin coeficientes de combinación

åg
j

³1

Gj

å

Gkj +

åg
i ³1

Qi

Qki

Donde:
Gk Acción permanente
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable

Desfavorable

Principal (yp)

Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G)

1.000

1.350

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700
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Fecha: 24/02/21

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (g)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable

Desfavorable

Principal (yp)

Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G)

1.000

1.600

-

-

Sobrecarga (Q)

0.000

1.600

1.000

0.700

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Coeficientes de combinación (y)

Favorable

Desfavorable

Principal (yp)

Acompañamiento (ya)

0.800
0.000

1.350
1.500

1.000

0.700

Desplazamientos
Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridad (g)
Carga permanente (G)
Sobrecarga (Q)

Favorable

Desfavorable

1.000
0.000

1.000
1.000

6.2.- Combinaciones
§ Nombres de las hipótesis
G Carga permanente
Qa Sobrecarga de uso
§ E.L.U. de rotura. Hormigón
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Comb.

G

Qa

1

1.000

2

1.350

3

1.000 1.500

4

1.350 1.500

§ E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
Comb.

G

Qa

1

1.000

2

1.600

3

1.000 1.600

4

1.600 1.600

§ E.L.U. de rotura. Acero laminado
Comb.

G

1

0.800

Qa

2

1.350

3

0.800 1.500

4

1.350 1.500

§ Desplazamientos
Comb.

G

1

1.000

Qa

2

1.000 1.000

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
1 Forjado 1
0 Cimentación

1 Forjado 1

3.00

3.00
0.00
Página 6

Listado de datos de la obra
Colaborant-01

Fecha: 24/02/21

8.- LISTADO DE PAÑOS
Losas mixtas consideradas
Nombre
EUROCOL 60

Descripción de la chapa
EUROPERFIL
Canto: 59 mm
Intereje: 205 mm
Ancho panel: 820 mm
Ancho superior: 84 mm
Ancho inferior: 58 mm
Tipo de solape lateral: Superior
Límite elástico: 3323.14 kp/cm²
Perfil: 0.75mm
Peso superficial: 8.97 kg/m²
Sección útil: 10.08 cm²/m
Momento de inercia: 55.15 cm4/m
Módulo resistente: 17.02 cm³/m

Peso propio: 0.22 t/m²

9.- MATERIALES UTILIZADOS
9.1.- Hormigones
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fck = 255 kp/cm²; gc = 1.50

9.2.- Aceros por elemento y posición
9.2.1.- Aceros en barras
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 400 S; fyk = 4077 kp/cm²; gs = 1.15
9.2.2.- Aceros en perfiles

Página 7

Listado de datos de la obra
Colaborant-01

Fecha: 24/02/21

Límite
elástico(kp/cm
²)
S235
2396
S275
2803

Tipo de acero para perfiles Acero
Aceros conformados
Aceros laminados

Módulo de
elasticidad(kp/cm²)
2140673
2140673
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* El peso de las chapas calculado por el programa es aproximado. Para obtenerlo se estima una superficie media de los paños y el peso unitario de las chapas
incluido en la ficha del forjado. No se consideran los solapes laterales.
La superficie media se obtiene como el promedio de las superficies interior y exterior de los paños, delimitada por los perímetros interiores y exteriores de las
vigas y soportes (muros, pilares y pantallas) que forman el paño.
Forjado 1 - Superficie total: 7.32 m2
Elemento

Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) Laminado (Kg) Chapas (Kg)

*Forjados
Vigas
Encofrado lateral

6.40
0.92
2.20

Pilares (Sup. Encofrado)

0.00

Total
Índices (por m2)

9.52
1.301

0.65
0.19

6

0.84
0.115

6
0.82

57
187

187
25.55

57
7.79

Total obra - Superficie total: 7.32 m2
Elemento

Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) Laminado (Kg) Chapas (Kg)

*Forjados
Vigas

6.40
0.92

Encofrado lateral
Pilares (Sup. Encofrado)

2.20
0.00

0.65
0.19

6

57
187

Total

9.52

0.84

6

187

57

Índices (por m2)

1.301

0.115

0.82

25.55

7.79
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* El peso de las chapas calculado por el programa es aproximado. Para obtenerlo se estima una superficie media de los paños y el peso unitario de las chapas
incluido en la ficha del forjado. No se consideran los solapes laterales.
La superficie media se obtiene como el promedio de las superficies interior y exterior de los paños, delimitada por los perímetros interiores y exteriores de las
vigas y soportes (muros, pilares y pantallas) que forman el paño.
Forjado 1 - Superficie total: 7.32 m2
Elemento
*Forjados
Vigas
Encofrado lateral

Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) Laminado (Kg) Chapas (Kg)
6.40
0.65
6
57
0.92
0.19
187
2.20

Pilares (Sup. Encofrado)

0.00

Total

9.52

0.84

6

187

57

Índices (por m2)

1.301

0.115

0.82

25.55

7.79

Total obra - Superficie total: 7.32 m2
Elemento

Superficie (m2) Volumen (m3) Barras (Kg) Laminado (Kg) Chapas (Kg)

*Forjados
Vigas

6.40
0.92

Encofrado lateral
Pilares (Sup. Encofrado)

2.20
0.00

0.65
0.19

6

57
187

Total

9.52

0.84

6

187

57

Índices (por m2)

1.301

0.115

0.82

25.55

7.79
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5. JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL ESTRUCTURAL RAMPA
Annexes al Projecte bàsic i executiu
Reforma interior parcial del Mercat del Carmel
Carrer Llobregós, nº 149-159. Barcelona
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Llistat de dades de l'obra
001

Data: 24/02/21

2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA
Projecte: 001
Clau: 005

3.- NORMES CONSIDERADES
Formigó: EHE-08
Acers conformats: CTE DB SE-A
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A
Categoria d'ús: A. Zones residencials

4.- ACCIONS CONSIDERADES
4.1.- Gravitatòries
S.C.U.
(t/m²)

Càrreg.mortes
(t/m²)

Sostre 1

0.00

0.20

Fonamentació

0.00

0.00

Planta

4.2.- Vent
Sense acció de vent

4.3.- Sisme
Sense acció de sisme

4.4.- Hipòtesi de càrrega
Automàtiques Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Addicionals

Referència

Naturalesa

Q1

Sobrecàrrega d'ús

4.5.- Llistat de càrregues
Càrregues especials introduïdes (en t, t/m i t/m²)

Grup

Hipòtesi

Tipus

Valor

Coordenades

Sostre 1 Sobrecàrrega d'ús Superficial 2.00

(112.41,168.66) (111.78,172.00) (108.06,171.30)
(108.69,167.96)

Sobrecàrrega d'ús Superficial 2.00

(113.78,161.40) (113.16,164.69) (109.44,163.99)
(110.06,160.70)

Q1

Superficial 2.00

(113.16,164.69) (112.41,168.66) (108.69,167.96)
(109.44,163.99)

Q1

Superficial 2.00

(114.48,157.71) (113.78,161.40) (110.06,160.70)
(110.76,157.01)
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5.- ESTATS LÍMIT
E.L.U. de ruptura. Formigó
CTE
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
E.L.U. de ruptura. Acer laminat
Desplaçaments

Accions característiques

6.- SITUACIONS DE PROJECTE
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents
criteris:

g
g
å GjG

- Amb coeficients de combinació

- Sense coeficients de combinació

- On:

Gk Acció permanent
Pk Acció de pretesat

Qk Acció variable
gG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

gP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat
gQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal

gQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
yp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

6.1.- Coeficients parcials de seguretat (g) i coeficients de combinació (y)
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:
E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08

Persistent o transitòria

j ³³11
Coeficients parcials de seguretat (g)

Coeficients de combinació (y)

Favorable

Desfavorable

Principal (yp)

Acompanyament (ya)

Càrrega permanent (G)

1.000

1.350

-

-

Sobrecàrrega (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistent o transitòria

Coeficients parcials de seguretat (g)

Coeficients de combinació (y)

Favorable

Desfavorable

Principal (yp)

Acompanyament (ya)

Càrrega permanent (G)

1.000

1.600

-

-

Sobrecàrrega (Q)

0.000

1.600

1.000

0.700
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E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A

Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat (g)

Coeficients de combinació (y)

Favorable

Desfavorable

Principal (yp)

Acompanyament (ya)

Càrrega permanent (G)

0.800

1.350

-

-

Sobrecàrrega (Q)

0.000

1.500

1.000

0.700

Desplaçaments

Característica
Coeficients parcials de seguretat (g)
Càrrega permanent (G)
Sobrecàrrega (Q)

Coeficients de combinació (y)

Favorable

Desfavorable

Principal (yp)

Acompanyament (ya)

1.000
0.000

1.000
1.000

1.000

1.000

6.2.- Combinacions
n

Noms de les hipòtesis

PP Pes propi
CM Càrregues mortes
Qa Sobrecàrrega d'ús
Q1Q1
n

E.L.U. de ruptura. Formigó

Comb.

n

PP

CM

Qa

Q1

1

1.000 1.000

2

1.350 1.350

3

1.000 1.000 1.500

4

1.350 1.350 1.500

5

1.000 1.000

1.500

6

1.350 1.350

1.500

7

1.000 1.000 1.500 1.500

8

1.350 1.350 1.500 1.500

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

Comb.

PP

CM

Qa

Q1

1

1.000 1.000

2

1.600 1.600

3

1.000 1.000 1.600

4

1.600 1.600 1.600

5

1.000 1.000

1.600

6

1.600 1.600

1.600
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Comb.

n

CM

Qa

Q1

1.000 1.000 1.600 1.600

8

1.600 1.600 1.600 1.600

E.L.U. de ruptura. Acer laminat

Comb.

n

PP

7

PP

CM

Qa

Q1

1

0.800 0.800

2

1.350 1.350

3

0.800 0.800 1.500

4

1.350 1.350 1.500

5

0.800 0.800

1.500

6

1.350 1.350

1.500

7

0.800 0.800 1.500 1.500

8

1.350 1.350 1.500 1.500

Desplaçaments

Comb.

PP

CM

Qa

Q1

1

1.000 1.000

2

1.000 1.000 1.000

3

1.000 1.000

4

1.000 1.000 1.000 1.000

1.000

7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES
Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota
1 Sostre 1
1 Sostre 1
0.90 0.90
0 Fonamentació
0.00

8.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS
8.1.- Pilars
GI: grup inicial
GF: grup final
Ang: angle del pilar en graus sexagesimals

Referència

Dades dels pilars
Vinculació exterior

Coord(P.Fix)

GI- GF

Ang. Punt fix Cantell de recolzament

P1
P2

(108.69,167.96)
(112.41,168.66)

0-1
0-1

Amb vinculació exterior 10.0 Centre
Amb vinculació exterior 10.0 Centre

0.00
0.00

P3

(113.16,164.69)

0-1

Amb vinculació exterior 10.0 Centre

0.00

P4

(109.44,163.99)

0-1

Amb vinculació exterior 10.0 Centre

0.00

P5
P6

(110.06,160.70)
(113.78,161.40)

0-1
0-1

Amb vinculació exterior 10.0 Centre
Amb vinculació exterior 10.0 Centre

0.00
0.00

P7

(114.48,157.71)

0-1

Amb vinculació exterior 10.0 Centre

0.00
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Referència Coord(P.Fix) GI- GF
Vinculació exterior
Ang. Punt fix Cantell de recolzament
P8
(110.76,157.01) 0-1 Amb vinculació exterior 10.0 Centre
0.00
P9
P10

(108.06,171.30)
(111.78,172.00)

0-1
0-1

Amb vinculació exterior 10.0 Centre
Amb vinculació exterior 10.0 Centre

0.00
0.00

9.- DIMENSIONS, COEFICIENTS D'ENCASTAMENT I COEFICIENTS
DE VINCLAMENT PER A CADA PLANTA
Per a tots els pilars
Planta

Dimensions
(cm)

1

HE 200 B|I|

Coeficient d'encastament

Coeficient de vinclament

Cap

Peu

X

Y

1.00

0.00

1.00

1.00

Coeficient de rigidesa axial
2.00

10.- LLISTAT DE PANYS
Plaques alleugerides considerades

Nom

Descripció

VANGUARD: PM-16+ 9-100

VANGUARD
Cantell total del sostre: 25 cm
Gruix de la capa de compressió: 9 cm
Ample de la placa: 1000 mm
Ample mínim de la placa: 300 mm
Entrega mínima: 8 cm
Entrega màxima: 20 cm
Entrega lateral: 5 cm
Formigó de la placa: HA-30, Yc=1.35 (Pref.)
Formigó de la capa i junts: HA-25, Yc=1.5
Acer de negatius: B 400 S, Ys=1.15
Pes propi: 0.474006 t/m²
Volum de formigó: 0.09 m³/m²

10.1.- Autorització d'ús
Fitxa de característiques tècniques del sostre de plaques alleugerides:
VANGUARD: PM-16+ 9-100
VANGUARD
Cantell total del sostre: 25 cm
Gruix de la capa de compressió: 9 cm
Ample de la placa: 1000 mm
Ample mínim de la placa: 300 mm
Entrega mínima: 8 cm
Entrega màxima: 20 cm
Entrega lateral: 5 cm
Formigó de la placa: HA-30, Yc=1.35 (Pref.)
Formigó de la capa i junts: HA-25, Yc=1.5
Acer de negatius: B 400 S, Ys=1.15
Pes propi: 0.474006 t/m²
Volum de formigó: 0.09 m³/m²
Esforços per faixes d'1 m
Flexió positiva
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Moment de servei
Referència

Moment
Últim

Rigidesa

Fissura

kp·m/m
PM-16-1
PM-16-2
PM-16-3
PM-16-4
PM-16-5
PM-16-6
PM-16-7

3358.8
4795.1
6394.5
9115.2
11868.5
14124.4
16152.9

Segons la classe d'exposició (1)

Total Fissura

I

Mp·m²/m

4942.9
6127.4
7188.6
9543.3
11714.6
13860.3
15978.6

3885.0
3892.8
3900.6
3916.2
3931.8
3947.3
3962.7

II
kp·m/m

419.0
387.5
593.1
568.9
776.4
914.2
1031.3

1981.7
3076.5
4044.9
6219.2
8203.9
10169.2
12113.1

kp/m

2337.4
3422.0
4498.5
6665.6
8781.9
10862.4
12913.4

Flexió negativa

2420.0 5895.0 7893.0
3503.6 6658.5 8302.8
4617.7 7191.6 8827.7
6790.0 8585.1 9551.5
8951.1 9810.4 10380.2
11066.3 10351.7 11146.8
13149.8 10531.1 11863.4

B 400 S, Ys=1.15

Reforç
Superior

Moment últim Moment
Rigidesa
Tipus Massissat Fissura Total Fissura
kp·m/m
kp·m/m
Mp·m²/m
Ø8 c/200
1961.3
1955.1 4670.7 3906.1 223.6
Ø10 c/200
3043.8
3029.6 4715.6 3926.6 336.4
Ø12 c/200
4350.7
4324.2 4771.7 3951.4 466.2
(Ø10 + Ø12) c/250 5854.2
5804.3 4836.9 3979.8 608.1
Ø16 c/200
7612.6
7521.9 4913.4 4013.3 766.0
Ø12 c/100
8525.0
8405.7 4954.1 4030.6 845.0
(Ø10 + Ø16) c/200 10419.0 10235.5 5039.8 4067.1 1005.0
Ø16 c/125
11862.4 11632.0 5108.1 4095.4 1124.3
Ø20 c/150
14961.3 14684.0 5264.0 4159.4 1379.3
Ø20 c/125
17254.8 17126.4 5399.6 4213.1 1579.9
Ø20 c/100
19917.4 20480.1 5601.4 4291.2 1853.1
(1) Segons la classe d'exposició:
-Classe I:

Tallant Últim

III Md > Mg Md < Mg

Tallant
Últim
kp/m
8403.7
8403.7
8511.7
9476.0
10621.8
11224.3
11597.3
11597.3
11597.3
11597.3
11597.3

Ambient agressiu (Ambient III)

-Classe II: Ambient exterior (Ambient II)
-Classe III: Ambient interior (Ambient I)

11.- MATERIALS UTILITZATS
11.1.- Formigons

Element
Tots

Formigó
HA-25

Àrid

fck
(kp/cm²)

gc

255

1.50

Naturalesa

Mida màxima
(mm)

Quarsita

15

Ec
(kp/cm²)
277920

11.2.- Acers per element i posició
11.2.1.- Acers en barres

Element
Tots

Acer
B 400 S

fyk
(kp/cm²)

gs

4077

1.15

11.2.2.- Acers en perfils
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Tipus d'acer para perfils Acer
Acer conformat
Acer laminat

S235
S275

Límit elàstic Mòdul d'elasticitat
(kp/cm²)
(kp/cm²)
2396
2803

2140673
2140673
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1.- MATERIALS
1.1.- Formigons

Element
Tots

Formigó
HA-25

Àrid

fck
(kp/cm²)

gc

255

1.50

Naturalesa

Mida màxima
(mm)

Quarsita

15

Ec
(kp/cm²)
277920

1.2.- Acers per element i posició
1.2.1.- Acers en barres

Element

Acer

Tots

B 400 S

fyk
(kp/cm²)

gs

4077

1.15

1.2.2.- Acers en perfils

Tipus d'acer para perfils Acer
Acer conformat
Acer laminat

Límit elàstic Mòdul d'elasticitat
(kp/cm²)
(kp/cm²)

S235
S275

2396
2803

2140673
2140673

2.- ARMAT DE PILARS I PANTALLES
2.1.- Pilars
Armat de pilars
Geometria
Pilar

Planta

Dimensions
(cm)

Tram
(m)

Aprof.
(%)

Estat

P1

Sostre 1

HE 200 B|I|

0.00/0.70

37.3

Compleix

P2

Sostre 1

HE 200 B|I|

0.00/0.70

36.7

Compleix

P3

Sostre 1

HE 200 B|I|

0.00/0.70

37.6

Compleix

P4

Sostre 1

HE 200 B|I|

0.00/0.70

37.1

Compleix

P5

Sostre 1

HE 200 B|I|

0.00/0.70

64.4

Compleix

P6

Sostre 1

HE 200 B|I|

0.00/0.70

64.1

Compleix

P7

Sostre 1

HE 200 B|I|

0.00/0.70

42.3

Compleix

P8

Sostre 1

HE 200 B|I|

0.00/0.70

43.0

Compleix

P9

Sostre 1

HE 200 B|I|

0.00/0.70

33.4

Compleix

P10

Sostre 1

HE 200 B|I|

0.00/0.70

32.9

Compleix
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3.- ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI
n

Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes.

n

Nota:
Els esforços estan referits a eixos locals del pilar.

Suport Planta

Dimensió
(cm)

Tram
(m)

Base
Hipòtesi

N
(t)

Mx
My
(t·m) (t·m)

Cap

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

N
(t)

Mx
My
(t·m) (t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

P1

Sostre 1 HE 200 B|I| 0.00/0.70 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

3.84
1.56
6.46
7.98

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.25
0.06
0.49
0.58

-0.25
-0.11
3.73
-4.73

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

3.78
1.56
6.46
7.98

-0.18
-0.04
-0.34
-0.40

0.17
0.08
-2.61
3.31

0.25
0.06
0.49
0.58

-0.25
-0.11
3.73
-4.73

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

P2

Sostre 1 HE 200 B|I| 0.00/0.70 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

3.84
1.56
6.46
7.98

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-0.24
-0.05
-0.57
-0.47

-0.25
-0.11
3.71
-4.75

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

3.78
1.56
6.46
7.98

0.17
0.04
0.40
0.33

0.18
0.08
-2.60
3.32

-0.24
-0.05
-0.57
-0.47

-0.25
-0.11
3.71
-4.75

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

P3

Sostre 1 HE 200 B|I| 0.00/0.70 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

3.79
1.54
6.30
7.96

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-0.25
-0.06
-0.49
-0.58

0.35
0.15
-3.29
4.68

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

3.73
1.54
6.30
7.96

0.18
0.04
0.34
0.40

-0.24
-0.11
2.30
-3.28

-0.25
-0.06
-0.49
-0.58

0.35
0.15
-3.29
4.68

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

P4

Sostre 1 HE 200 B|I| 0.00/0.70 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

3.79
1.54
6.30
7.96

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.24
0.05
0.57
0.47

0.35
0.15
-3.28
4.69

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

3.73
1.54
6.30
7.96

-0.17
-0.04
-0.40
-0.33

-0.25
-0.11
2.30
-3.29

0.24
0.05
0.57
0.47

0.35
0.15
-3.28
4.69

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

P5

Sostre 1 HE 200 B|I| 0.00/0.70 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

3.56
1.44
6.54
6.78

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1.28
0.53
0.49
4.74

0.65
0.30
3.40
-0.76

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

3.50
1.44
6.54
6.78

-0.90
-0.37
-0.34
-3.32

-0.46
-0.21
-2.38
0.53

1.28
0.53
0.49
4.74

0.65
0.30
3.40
-0.76

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

P6

Sostre 1 HE 200 B|I| 0.00/0.70 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

3.56
1.44
6.54
6.78

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1.30
-0.53
-0.57
-4.72

0.62
0.29
3.39
-0.87

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

3.50
1.44
6.54
6.78

0.91
0.37
0.40
3.31

-0.44
-0.20
-2.37
0.61

-1.30
-0.53
-0.57
-4.72

0.62
0.29
3.39
-0.87

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

P7

Sostre 1 HE 200 B|I| 0.00/0.70 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

1.96
0.79
-0.14
7.10

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1.21
-0.53
0.00
-4.75

0.11
0.03
-0.14
0.47

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

1.90
0.79
-0.14
7.10

0.85
0.37
-0.00
3.33

-0.08
-0.02
0.10
-0.33

-1.21
-0.53
0.00
-4.75

0.11
0.03
-0.14
0.47

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

P8

Sostre 1 HE 200 B|I| 0.00/0.70 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

1.96
0.79
-0.14
7.11

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1.21
0.53
0.00
4.74

0.14
0.04
-0.14
0.57

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

1.90
0.79
-0.14
7.11

-0.85
-0.37
-0.00
-3.32

-0.10
-0.03
0.10
-0.40

1.21
0.53
0.00
4.74

0.14
0.04
-0.14
0.57

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

P9

Sostre 1 HE 200 B|I| 0.00/0.70 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

1.73
0.69
6.36
-0.31

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.17
0.06
0.58
-0.00

-0.86
-0.37
-3.68
0.35

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

1.67
0.69
6.36
-0.31

-0.12
-0.04
-0.40
0.00

0.60
0.26
2.58
-0.24

0.17
0.06
0.58
-0.00

-0.86
-0.37
-3.68
0.35

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

P10

Sostre 1 HE 200 B|I| 0.00/0.70 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

1.73
0.69
6.36
-0.31

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-0.15
-0.05
-0.49
-0.00

-0.86
-0.37
-3.69
0.35

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

1.67
0.69
6.36
-0.31

0.11
0.03
0.34
0.00

0.60
0.26
2.58
-0.24

-0.15
-0.05
-0.49
-0.00

-0.86
-0.37
-3.69
0.35

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

4.- ARRENCADES DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI
n

Nota:
Els esforços estan referits a eixos locals del pilar.

Esforços en arrencades
Suport

Hipòtesi

N
(t)

Mx My
Qx
(t·m) (t·m) (t)

Qy
(t)

T
(t·m)

Pàgina 3

Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
001

Data: 24/02/21

Esforços en arrencades
Suport

Hipòtesi

N
(t)

P1

Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

3.84
1.56
6.46
7.98

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

P2

Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

3.84
1.56
6.46
7.98

P3

Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

P4

Mx My
Qx
(t·m) (t·m) (t)

Qy
(t)

T
(t·m)

0.25
0.06
0.49
0.58

-0.25
-0.11
3.73
-4.73

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 -0.24
0.00 -0.05
0.00 -0.57
0.00 -0.47

-0.25
-0.11
3.71
-4.75

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

3.79
1.54
6.30
7.96

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 -0.25
0.00 -0.06
0.00 -0.49
0.00 -0.58

0.35
0.15
-3.29
4.68

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

3.79
1.54
6.30
7.96

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.24
0.05
0.57
0.47

0.35
0.15
-3.28
4.69

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

P5

Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

3.56
1.44
6.54
6.78

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1.28
0.53
0.49
4.74

0.65
0.30
3.40
-0.76

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

P6

Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

3.56
1.44
6.54
6.78

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 -1.30
0.00 -0.53
0.00 -0.57
0.00 -4.72

0.62
0.29
3.39
-0.87

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

P7

Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

1.96
0.79
-0.14
7.10

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 -1.21
0.00 -0.53
0.00 0.00
0.00 -4.75

0.11
0.03
-0.14
0.47

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

P8

Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

1.96
0.79
-0.14
7.11

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1.21
0.53
0.00
4.74

0.14
0.04
-0.14
0.57

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

P9

Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

1.73
0.69
6.36
-0.31

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.17
0.00 0.06
0.00 0.58
0.00 -0.00

-0.86
-0.37
-3.68
0.35

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

P10

Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

1.73
0.69
6.36
-0.31

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 -0.15
0.00 -0.05
0.00 -0.49
0.00 -0.00

-0.86
-0.37
-3.69
0.35

-0.00
-0.00
-0.00
0.00

Qx
(t)

Qy
(t)

5.- PÈSSIMS DE PILARS, PANTALLES I MURS
5.1.- Pilars
Resum de les comprovacions
Pilars

Tram

Dimensió
(cm)

P1

Esforços pèssims
Posició

Cap
Sostre 1 (0 - 0.9 m)

HE 200 B|I|
Peu

Naturalesa

N
(t)

Mxx Myy
(t·m) (t·m)

Pèsima

Aprof.
(%)
9.5

Estat

G, Q

28.87 -1.40 1.41

-2.01

-2.00 Nc

G, Q

19.17 -5.31 0.90

-1.28

-7.58 NMYMZ 37.3

Compleix
Compleix

G, Q

28.95 0.00

0.00

-2.01

-2.00 Nc

9.5

Compleix

G, Q

19.26 0.00

0.00

-1.28

-7.58 VZ

9.1

Compleix

Pàgina 4

Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
001

Data: 24/02/21
Resum de les comprovacions

Pilars

Tram

Dimensió
(cm)

P2

Esforços pèssims
Posició

Compleix

28.95 0.00

0.00

1.96

-2.04 Nc

9.5

Compleix

G, Q

19.26 0.00

0.00

1.10

-7.61 VZ

9.1

Compleix

G, Q

28.52 1.93

-1.41 2.01

2.76

Nc

9.4

Compleix

G, Q

19.07 5.39

-0.90 1.28

7.69

NMYMZ 37.6

Compleix

G, Q

28.60 0.00

0.00

2.01

2.76

Nc

9.4

Compleix

G, Q

19.15 0.00

0.00

1.28

7.69

VZ

9.2

Compleix

G, Q

28.51 1.96

1.36

-1.95

2.80

Nc

9.4

Compleix

G, Q

19.07 5.41

0.77

-1.10

7.72

NMYMZ 37.1

Compleix

G, Q

28.60 0.00

0.00

-1.95

2.80

Nc

9.4

Compleix

G, Q

19.15 0.00

0.00

-1.10

7.72

VZ

9.3

Compleix

G, Q

26.65 3.67

7.20

-10.29 5.24

NMYMZ 64.4

Compleix

G, Q

16.48 4.47

2.22

-3.17

6.39

MY

22.2

Compleix

G, Q

26.74 0.00

0.00

-10.29 5.24

VY

10.6

Compleix

G, Q

16.57 0.00

0.00

-3.17

6.39

VZ

7.7

Compleix

G, Q

26.65 3.51

-7.29 10.41

5.01

NMYMZ 64.1

Compleix

G, Q

16.48 4.42

-2.33 3.33

6.31

MY

21.9

Compleix

G, Q

26.74 0.00

0.00

10.41

5.01

VY

10.8

Compleix

G, Q

16.56 0.00

0.00

3.33

6.31

VZ

7.6

Compleix

Cap

G, Q

14.28 0.63

-6.64 9.48

0.89

NMYMZ 42.3

Compleix

Peu

G, Q

14.36 0.00

0.00

9.48

0.89

VY

Compleix

G, Q

14.28 0.77

6.62

-9.46

1.10

NMYMZ 43.0

Compleix

G, Q

14.07 0.62

6.62

-9.46

0.89

MZ

34.5

Compleix

G, Q

14.37 0.00

0.00

-9.46

1.10

Nc

4.7

Compleix

G, Q

14.16 0.00

0.00

-9.46

0.89

VY

9.8

Compleix

Cap

G, Q

12.71 -5.03 0.82

-1.18

-7.18 NMYMZ 33.4

Compleix

Peu

G, Q

12.80 0.00

-1.18

-7.18 VZ

Compleix

G, Q

12.72 -5.04 -0.70 1.01

-7.20 NMYMZ 32.9

Compleix

G, Q

12.25 -4.68 -0.71 1.01

-6.69 MZ

3.7

Compleix

G, Q

12.80 0.00

0.00

1.01

-7.20 VZ

8.7

Compleix

G, Q

12.34 0.00

0.00

1.01

-6.69 VY

1.0

Compleix

HE 200 B|I|
Peu
Cap
HE 200 B|I|
Peu

P6

Cap
Sostre 1 (0 - 0.9 m)

HE 200 B|I|
Peu

P7

Sostre 1 (0 - 0.9 m)

HE 200 B|I|

P8

Cap
Sostre 1 (0 - 0.9 m)

HE 200 B|I|
Peu

P9

Sostre 1 (0 - 0.9 m)

HE 200 B|I|

P10

Cap
Sostre 1 (0 - 0.9 m)

HE 200 B|I|
Peu

0.00

9.5

Estat

G, Q

Cap

Sostre 1 (0 - 0.9 m)

Aprof.
(%)

-7.61 NMYMZ 36.7

HE 200 B|I|

P5

Pèsima

-2.04 Nc

Peu

Sostre 1 (0 - 0.9 m)

Qy
(t)

19.18 -5.33 -0.77 1.10

Cap

P4

Qx
(t)

28.87 -1.43 -1.37 1.96

Peu

Sostre 1 (0 - 0.9 m)

Mxx Myy
(t·m) (t·m)

G, Q

HE 200 B|I|

P3

N
(t)

G, Q

Cap
Sostre 1 (0 - 0.9 m)

Naturalesa

Compleix

9.8

8.6

Notes:
Nc: Resistència a compressió
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats
VZ: Resistència a tall Z
MY: Resistència a flexió eix Y
VY: Resistència a tall Y
MZ: Resistència a flexió eix Z

6.- LLISTAT D'AMIDAMENT DE PILARS
Resum d'amidament - Sostre 1
Pilar
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 i P10(x10)
Total

Perfil
HE 200 B|I|

Acer laminat
S275
Longitud
(m)
9.00

Pes
(kg)
806.12
806.12
Pàgina 5
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7.- SUMATORI D'ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER
HIPÒTESIS I PLANTA
n

Només es tenen en compte els esforços de pilars, murs i pantalles, per la qual cosa si l'obra té bigues
amb vinculació exterior, bigues inclinades, diagonals o estructures 3D integrades, els esforços d'aquests
elements no es mostren al següent llistat.

n

Aquest llistat és d'utilitat per a conèixer les càrregues actuants per sobre de la cota de la base dels
suports sobre una planta, per la qual cosa per a casos tals com pilars estintolats traccionats, els esforços
d'aquests pilars tindran la influència no només de les càrregues per damunt sinó també la de les
càrregues que rep de plantes inferiors.

7.1.- Resumit
Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00)
Planta

Cota
(m)

Hipòtesi

Fonamentació 0.00 Pes propi
Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús
Q1

N
(t)
29.77
12.05
51.03
59.04

Mx
(t·m)

My
(t·m)

3312.6 4897.6
1340.6 1981.9
5660.2 8489.4
6587.0 9617.2

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

-0.00
0.00
-0.00
0.00

0.00
-0.00
-0.00
0.00

0.00
0.00
-0.00
-0.00
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1.- NOTACIÓ (PILARS)
A les taules de comprovació de pilars d'acer no es mostren les comprovacions amb coeficient
d'aprofitament inferior al 10%.
`l: Limitació d'esveltesa
lw: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida
Nc: Resistència a compressió
MY: Resistència a flexió eix Y
MZ: Resistència a flexió eix Z
VZ: Resistència a tall Z
VY: Resistència a tall Y
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats

2.- PILARS
2.1.- P1
Secció d'acer laminat
Comprovacions
Tram

Secció

Posició

Cap

`l

lw

Nc
(%)

MY
(%)

Compleix Compleix 9.5 26.3

MZ
(%)
7.3

Esforços pèssims

VZ VY NMYMZ MtVZ MtVY Aprof.
Naturalesa
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9.1 2.1 37.3

9.1

2.1

37.3

Sostre 1 (0 - 0.9 m) HE 200 B|I|
Peu

Compleix N.P.(1)

9.5 N.P.(2) N.P.(2) 9.1 2.1 N.P.(3) 9.1

2.1

9.5

Comp.

N
(t)

Mxx Myy
(t·m) (t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

G, Q(4)

Nc,MZ,VY,MtVY

G, Q(5)

MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 19.17 -5.31 0.90 -1.28 -7.58

G, Q(4)

Nc,VY,MtVY

28.95 0.00

0.00 -2.01 -2.00

G, Q(5)

VZ,MtVZ

19.26 0.00

0.00 -1.28 -7.58

28.87 -1.40 1.41 -2.01 -2.00

Estat

Compleix
Compleix

Notes:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el fenomen d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida.
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+1.5·Q1
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Q1

2.2.- P2
Secció d'acer laminat
Comprovacions
Tram

Secció

Posició

Cap

`l

lw

Nc
(%)

MY
(%)

Compleix Compleix 9.5 26.4

MZ
(%)
7.1

Esforços pèssims

VZ
VY NMYMZ MtVZ MtVY Aprof.
Naturalesa
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
9.1 2.0 36.7

9.1

2.0

36.7

Sostre 1 (0 - 0.9 m) HE 200 B|I|

Notes:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Compleix N.P.(1)

9.5 N.P.(2) N.P.(2) 9.1 2.0 N.P.(3) 9.1

2.0

9.5

N
(t)

Mxx Myy
(t·m) (t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

G, Q(4)

Nc,MZ,VY,MtVY

G, Q(5)

MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 19.18 -5.33 -0.77 1.10 -7.61

(4)

Peu

Comp.

28.87 -1.43 -1.37 1.96 -2.04

G, Q

Nc,VY,MtVY

28.95 0.00

0.00

1.96 -2.04

G, Q(5)

VZ,MtVZ

19.26 0.00

0.00

1.10 -7.61

Estat

Compleix
Compleix

La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el fenomen d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida.
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+1.5·Q1
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Q1

2.3.- P3
Secció d'acer laminat
Comprovacions
Tram

Secció

Posició

`l

lw

Nc
(%)

MY
(%)

MZ
(%)

Esforços pèssims

VZ
VY NMYMZ MtVZ MtVY Aprof.
Naturalesa
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
(4)

Cap

Compleix Compleix 9.4 26.7

7.3

9.2 2.1 37.6

9.2

2.1

37.6

Sostre 1 (0 - 0.9 m) HE 200 B|I|
Compleix N.P.(1)

9.4 N.P.(2) N.P.(2) 9.2 2.1 N.P.(3) 9.2

2.1

9.4

N
(t)

Mxx Myy
(t·m) (t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

G, Q

Nc,MZ,VY,MtVY

28.52 1.93

-1.41 2.01 2.76

G, Q(5)

MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 19.07 5.39

-0.90 1.28 7.69

G, Q

Nc,VY,MtVY

28.60 0.00

0.00

2.01 2.76

G, Q(5)

VZ,MtVZ

19.15 0.00

0.00

1.28 7.69

(4)

Peu

Comp.

Estat

Compleix
Compleix

Pàgina 2

Comprovacions E.L.U.
001

Data: 24/02/21
Secció d'acer laminat
Comprovacions

Tram
Notes:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Secció

Posició

`l

Nc
(%)

lw

MY
(%)

MZ
(%)

Esforços pèssims

VZ
VY NMYMZ MtVZ MtVY Aprof.
Naturalesa
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Comp.

N
(t)

Mxx Myy
(t·m) (t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

Estat

Qx
(t)

Qy
(t)

Estat

La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el fenomen d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida.
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+1.5·Q1
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Q1

2.4.- P4
Secció d'acer laminat
Comprovacions
Tram

Secció

Posició

Cap

`l

Nc
(%)

lw

MY
(%)

MZ
(%)

Compleix Compleix 9.4 26.8

Esforços pèssims

VZ
VY NMYMZ MtVZ MtVY Aprof.
Naturalesa
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

7.1

9.3 2.0 37.1

9.3

2.0

37.1

Sostre 1 (0 - 0.9 m) HE 200 B|I|
Compleix N.P.(1)

Peu

9.4 N.P.(2) N.P.(2) 9.3 2.0 N.P.(3) 9.3

2.0

9.4

Comp.

N
(t)

Mxx Myy
(t·m) (t·m)

G, Q(4)

Nc,MZ,VY,MtVY

28.51 1.96

1.36 -1.95 2.80

G, Q(5)

MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 19.07 5.41

0.77 -1.10 7.72

G, Q(4)

Nc,VY,MtVY

28.60 0.00

0.00 -1.95 2.80

G, Q(5)

VZ,MtVZ

19.15 0.00

0.00 -1.10 7.72

Compleix
Compleix

Notes:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el fenomen d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida.
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+1.5·Q1
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Q1

2.5.- P5
Secció d'acer laminat
Comprovacions
Tram

Secció

Posició

Cap

MY
(%)

MZ
(%)

Compleix Compleix 8.7 22.2

37.5

`l

lw

Nc
(%)

Esforços pèssims

VZ
VY NMYMZ MtVZ MtVY Aprof.
Naturalesa
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
7.7 10.6 64.4

7.7

10.6 64.4

Sostre 1 (0 - 0.9 m) HE 200 B|I|
Compleix N.P.(1)

Notes:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

8.8 N.P.(2) N.P.(2) 7.7 10.6 N.P.(3) 7.7

10.6 10.6

N
(t)

Mxx Myy
(t·m) (t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

G, Q(4)

Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY 26.65 3.67 7.20 -10.29 5.24

G, Q(5)

MY,VZ,MtVZ

16.48 4.47 2.22 -3.17

G, Q

Nc,VY,MtVY

26.74 0.00 0.00 -10.29 5.24

G, Q(5)

VZ,MtVZ

16.57 0.00 0.00 -3.17

(4)

Peu

Comp.

6.39
6.39

Estat

Compleix
Compleix

La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el fenomen d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida.
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+1.5·Q1
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.6.- P6
Secció d'acer laminat
Comprovacions
Tram

Secció

Posició

`l

lw

Nc
(%)

MY
(%)

MZ
(%)

Esforços pèssims

VZ
VY NMYMZ MtVZ MtVY Aprof.
Naturalesa
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
(4)

Cap

Compleix Compleix 8.7 21.9

37.9

7.6 10.8 64.1

7.6

10.8 64.1

Sostre 1 (0 - 0.9 m) HE 200 B|I|
Peu
Notes:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Compleix N.P.(1)

8.8 N.P.(2) N.P.(2) 7.6 10.8 N.P.(3) 7.6

10.8 10.8

Comp.

N
(t)

Mxx Myy
(t·m) (t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

G, Q

Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY 26.65 3.51 -7.29 10.41 5.01

G, Q(5)

MY,VZ,MtVZ

16.48 4.42 -2.33 3.33

G, Q(4)

Nc,VY,MtVY

26.74 0.00 0.00

10.41 5.01

G, Q(5)

VZ,MtVZ

16.56 0.00 0.00

3.33

6.31
6.31

Estat

Compleix
Compleix

La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el fenomen d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida.
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+1.5·Q1
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.7.- P7
Secció d'acer laminat
Comprovacions
Tram

Sostre 1 (0 - 0.9
m)

Secció

HE 200
B|I|

Posici
ó

Cap
Peu

`l

lw

Nc
(%
)

MY
(%)

Complei Complei
4.7 3.1
x
x
Complei
N.P.(1)
x

4.7

34.5
(2

N.P.
)

MZ
(%)

(2

N.P.
)

Esforços pèssims

VZ VY NMYM MtV MtV Aprof
Naturales
(% (%
.
Z
Z
Y
a
)
)
(%) (%) (%) (%)
1.1 9.8 42.3

1.1

1.1 9.8 N.P.(3) 1.1

Comp.

N
(t)

9.8 42.3

G, Q(4)

Nc,MY,MZ,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,Mt 14.2
VY
8

9.8 9.8

G, Q(4)

Nc,VZ,VY,MtVZ,MtVY

14.3
6

Mxx Myy
(t·m (t·m
)
)
0.63

Qx
(t)

Qy
(t)

Estat

9.4
6.64 8

0.8
9

Complei
x

9.4
8

0.8
9

Complei
x

0.00 0.00

Pàgina 3

Comprovacions E.L.U.
001

Data: 24/02/21
Secció d'acer laminat
Comprovacions

Tram

Notes:
(1)
(2)
(3)
(4)

Posici
ó

Secció

`l

Nc
(%
)

lw

MY
(%)

Esforços pèssims

VZ VY NMYM MtV MtV Aprof
Naturales
(% (%
.
Z
Z
Y
a
)
)
(%) (%) (%) (%)

MZ
(%)

Mxx Myy
(t·m (t·m
)
)

N
(t)

Comp.

Qx
(t)

Qy
(t)

Estat

La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el fenomen d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida.
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Q1

2.8.- P8
Secció d'acer laminat
Comprovacions
Tram

Secció

Posició

`l

Nc
(%)

lw

MY
(%)

MZ
(%)

Esforços pèssims

VZ VY NMYMZ MtVZ MtVY Aprof.
Naturalesa
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
(4)

Cap

Compleix Compleix 4.7 3.8

34.5

1.3 9.8 43.0

1.3

9.8

43.0

Sostre 1 (0 - 0.9 m) HE 200 B|I|
Compleix N.P.(1)

Peu
Notes:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

4.7 N.P.(2) N.P.(2) 1.3 9.8 N.P.(3) 1.3

9.8

9.8

N
(t)

Comp.

Mxx Myy
(t·m) (t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

G, Q

Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 14.28 0.77 6.62 -9.46 1.10

G, Q(5)

MZ,VY,MtVY

14.07 0.62 6.62 -9.46 0.89

(4)

G, Q

Nc,VZ,MtVZ

14.37 0.00 0.00 -9.46 1.10

G, Q(5)

VY,MtVY

14.16 0.00 0.00 -9.46 0.89

Estat

Compleix
Compleix

La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el fenomen d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida.
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Q1
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+1.5·Q1

2.9.- P9
Secció d'acer laminat
Comprovacions
Tram

Secció

Sostre 1 (0 - 0.9 m)

HE 200 B|I|

Notes:

(1)
(2)
(3)
(4)

Posició

`l

Nc
(%)

lw

MY
(%)

MZ
(%)

N
(t)

Comp.

Mxx Myy
(t·m) (t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

Estat

Cap

Compleix Compleix 4.2

24.9

8.6

1.2

33.4

8.6

1.2

33.4

G, Q(4)

Nc,MY,MZ,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY

12.71 -5.03 0.82

-1.18 -7.18 Compleix

Peu

Compleix N.P.(1)

N.P.(2) N.P.(2) 8.6

1.2

N.P.(3) 8.6

1.2

8.6

G, Q(4)

Nc,VZ,VY,MtVZ,MtVY

12.80 0.00

-1.18 -7.18 Compleix

4.2

4.3

Esforços pèssims

VZ
VY NMYMZ MtVZ MtVY Aprof.
Naturalesa
(%) (%) (%)
(%) (%) (%)

0.00

La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el fenomen d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida.
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa

2.10.- P10
Secció d'acer laminat
Comprovacions
Tram

Secció

Posició

`l

lw

Nc
(%)

MY
(%)

MZ
(%)

Esforços pèssims

VZ VY NMYMZ MtVZ MtVY Aprof.
Naturalesa
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
(4)

Cap

Compleix Compleix 4.2 25.0

3.7

8.7 1.0 32.9

8.7

1.0

32.9

Sostre 1 (0 - 0.9 m) HE 200 B|I|
Peu
Notes:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Compleix N.P.(1)

4.2 N.P.(2) N.P.(2) 8.7 1.0 N.P.(3) 8.7

1.0

8.7

N
(t)

Comp.

Mxx Myy
(t·m) (t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

G, Q

Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ 12.72 -5.04 -0.70 1.01 -7.20

G, Q(5)

MZ,VY,MtVY

12.25 -4.68 -0.71 1.01 -6.69

G, Q(4)

Nc,VZ,MtVZ

12.80 0.00

0.00

1.01 -7.20

G, Q(5)

VY,MtVY

12.34 0.00

0.00

1.01 -6.69

Estat

Compleix
Compleix

La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment flector que comprimeixi un ala, de manera que es pugui desenvolupar el fenomen d'abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida.
La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa
1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa+1.5·Q1

3.- BIGUES
3.1.- Sostre 1
Trams

COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (CTE DB SE-A)
`l

lw

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ NMYMZVYVZ Mt

MtVY

Estat

P8 - P7 N.P.(1)

x: 0 m
h = 47.1

MEd = 0.00 x: 3.566 m VEd = 0.00
h < 0.1 N.P.(6) N.P.(7)
N.P.(4)
h = 33.4
N.P.(5)

N.P.(8)

P5 - P6 N.P.(1)

lw £ lw,màx NEd = 0.00 NEd = 0.00
Compleix
N.P.(2)
N.P.(3)

x: 0 m
h = 45.3

MEd = 0.00 x: 3.566 m VEd = 0.00
h < 0.1 N.P.(6) N.P.(7)
N.P.(4)
h = 36.6
N.P.(5)

N.P.(8)

x: 3.376 m x: 3.566 m
COMPLEIX
N.P.(9)
h = 45.3
h = 7.9
h = 37.8

P4 - P3 N.P.(1)

lw £ lw,màx NEd = 0.00 NEd = 0.00
Compleix
N.P.(2)
N.P.(3)

x: 0 m
h = 8.3

MEd = 0.00
N.P.(4)

VEd = 0.00
h < 0.1 N.P.(6) N.P.(7)
N.P.(5)

N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(10)

N.P.(9)

N.P.(9)

COMPLEIX
h = 8.3

P1 - P2 N.P.(1)

lw £ lw,màx NEd = 0.00 NEd = 0.00 x: 3.566 m MEd = 0.00 x: 3.566 m VEd = 0.00
h < 0.1 N.P.(6) N.P.(7)
Compleix
N.P.(2)
N.P.(3)
h = 8.3
N.P.(4)
h = 6.9
N.P.(5)

N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(10)

N.P.(9)

N.P.(9)

COMPLEIX
h = 8.3

P9 - P10 N.P.(1)

lw £ lw,màx NEd = 0.00 NEd = 0.00 x: 3.566 m MEd = 0.00 x: 3.566 m VEd = 0.00
h < 0.1 N.P.(6) N.P.(7)
Compleix
N.P.(2)
N.P.(3)
h = 5.2
N.P.(4)
h = 3.8
N.P.(5)

N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(10)

N.P.(9)

N.P.(9)

COMPLEIX
h = 5.2

x: 0 m
h = 6.9

x: 0 m
h = 6.0

MtVZ

lw £ lw,màx NEd = 0.00 NEd = 0.00
Compleix
N.P.(2)
N.P.(3)

x: 3.566 m
COMPLEIX
N.P.(9)
h = 47.1
h = 34.3

Pàgina 4

Comprovacions E.L.U.
001
Trams

Data: 24/02/21
COMPROVACIONS DE RESISTÈNCIA (CTE DB SE-A)

`l

lw

Nt

Nc

MY

MZ

VZ

VY

MYVZ

MZVY

NMYMZ NMYMZVYVZ Mt
x: 0 m
h = 5.4

MtVZ

MtVY

Estat

P9 - P1 N.P.(1)

lw £ lw,màx NEd = 0.00 NEd = 0.00 x: 3.193 m MEd = 0.00 x: 3.193 m VEd = 0.00
h < 0.1 N.P.(6) N.P.(7)
Compleix
N.P.(2)
N.P.(3)
h = 47.6
N.P.(4)
h = 31.9
N.P.(5)

N.P.(8)

x: 3.193 m
COMPLEIX
N.P.(9)
h = 47.6
h = 32.5

P1 - P4 N.P.(1)

lw £ lw,màx NEd = 0.00 NEd = 0.00 x: 3.847 m MEd = 0.00 x: 3.847 m VEd = 0.00
h < 0.1 N.P.(6) N.P.(7)
N.P.(2)
N.P.(3)
h = 61.2
N.P.(4)
h = 36.5
N.P.(5)
Compleix

N.P.(8)

P4 - P5 N.P.(1)

lw £ lw,màx NEd = 0.00 NEd = 0.00
Compleix
N.P.(2)
N.P.(3)

x: 0 m
h = 44.3

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
h = 30.8

VEd = 0.00
h < 0.1 N.P.(6) N.P.(7)
N.P.(5)

N.P.(8)

x: 0 m
h = 5.4

x: 0 m
h = 31.4

N.P.(9)

COMPLEIX
h = 44.3

P5 - P8 N.P.(1)

lw £ lw,màx NEd = 0.00 NEd = 0.00
Compleix
N.P.(2)
N.P.(3)

x: 0 m
h = 10.0

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
h = 4.5

VEd = 0.00
h < 0.1 N.P.(6) N.P.(7)
N.P.(5)

N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(10)

N.P.(9)

N.P.(9)

COMPLEIX
h = 10.0

P10 - P2 N.P.(1)

lw £ lw,màx NEd = 0.00 NEd = 0.00 x: 3.193 m MEd = 0.00 x: 3.193 m VEd = 0.00
h < 0.1 N.P.(6) N.P.(7)
Compleix
N.P.(2)
N.P.(3)
h = 47.6
N.P.(4)
h = 31.8
N.P.(5)

N.P.(8)

x: 0 m
h = 5.4

x: 3.193 m
COMPLEIX
N.P.(9)
h = 47.6
h = 32.5

P2 - P3 N.P.(1)

lw £ lw,màx NEd = 0.00 NEd = 0.00 x: 3.847 m MEd = 0.00 x: 3.847 m VEd = 0.00
h < 0.1 N.P.(6) N.P.(7)
Compleix
N.P.(2)
N.P.(3)
h = 61.2
N.P.(4)
h = 36.5
N.P.(5)

N.P.(8)

x: 0 m
h = 5.6

x: 3.847 m
COMPLEIX
N.P.(9)
h = 61.2
h = 37.2

P3 - P6 N.P.(1)

lw £ lw,màx NEd = 0.00 NEd = 0.00
Compleix
N.P.(2)
N.P.(3)

x: 0 m
h = 44.3

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
h = 30.8

VEd = 0.00
h < 0.1 N.P.(6) N.P.(7)
N.P.(5)

N.P.(8)

x: 0 m
h = 5.4

x: 0 m
h = 31.4

N.P.(9)

COMPLEIX
h = 44.3

P6 - P7 N.P.(1)

lw £ lw,màx NEd = 0.00 NEd = 0.00
Compleix
N.P.(2)
N.P.(3)

x: 0 m
h = 10.0

MEd = 0.00
N.P.(4)

x: 0 m
h = 4.5

VEd = 0.00
h < 0.1 N.P.(6) N.P.(7)
N.P.(5)

N.P.(8)

MEd = 0.00
N.P.(10)

N.P.(9)

N.P.(9)

COMPLEIX
h = 10.0

x: 3.654 m x: 3.847 m
COMPLEIX
N.P.(9)
h = 61.2
h = 5.6
h = 37.2

Notació:
`l: Limitació d'esveltesa
lw: Abonyegament de l'ànima induïda per l'ala comprimida
Nt: Resistència a tracció
Nc: Resistència a compressió
MY: Resistència a flexió eix Y
MZ: Resistència a flexió eix Z
VZ: Resistència a tall Z
VY: Resistència a tall Y
MYVZ: Resistència a moment flector Y i força tallant Z combinats
MZVY: Resistència a moment flector Z i força tallant Y combinats
NMYMZ: Resistència a flexió i axial combinats
NMYMZVYVZ: Resistència a flexió, axial i tallant combinats
Mt: Resistència a torsió
MtVZ: Resistència a tallant Z i moment de torsió combinats
MtVY: Resistència a tallant Y i moment de torsió combinats
x: Distància a l'origen de la barra
h: Coeficient d'aprofitament (%)
N.P.: No procedeix
Comprovacions que no procedeixen (N.P.):
(1) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de compressió ni de tracció.
(2) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha axial de tracció.
(3) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha axial de compressió.
(4) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha moment flector.
(5) La comprovació no es realitza, ja que no hi ha esforç tallant.
(6) No hi ha interacció entre moment flector i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no precedeix.
(7) No hi ha interacció entre axial i moment flector ni entre moments flectors en ambdues direccions per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
(8) No hi ha interacció entre moment flector, axial i tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
(9) No hi ha interacció entre moment torçor i esforç tallant per a cap combinació. Per tant, la comprovació no procedeix.
(10) La comprovació no procedeix, ja que no hi ha moment torçor.

Pàgina 5

Comprovacions E.L.U.
001

Data: 24/02/21

Pàgina 6

Quanties d'obra
001

Data: 24/02/21

Notes:
Barres: Els valors indicats tenen incloses les minves.
Superfície total: S'han deduït els buits de superfície major de 0.00 m².
No s'inclou l'amidament de sabates, enceps, bigues de lligat, bigues centradores i arrencades.

Sostre 1
Element
Plaques alleugerides
Bigues
Pilars
Total
Índex (por m²)

Superfície
(m²)

Volum
(m³)

Barres
(kg)

Laminat
(kg)

49.26

4.430

48

-

9.06

-

-

2779

-

-

-

806

58.32

4.430

48

3585

-

0.075

0.82

61.01

Superfície
(m²)

Volum
(m³)

Barres
(kg)

Laminat
(kg)

49.26

4.430

48

-

9.06

-

-

2779

-

-

-

806

58.32

4.430

48

3585

-

0.075

0.82

61.01

Superfície total: 58.76 m²

Total obra
Element
Plaques alleugerides
Bigues
Pilars
Total
Índex (por m²)
Superfície total: 58.76 m²

Pàgina 1

Quanties d'obra
001

Data: 24/02/21

Pàgina 2

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (I.M.M.B.)
6. JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL ESTRUCTURAL RAMPA VIANANTS
Annexes al Projecte bàsic i executiu
Reforma interior parcial del Mercat del Carmel
Carrer Llobregós, nº 149-159. Barcelona

La solució proposada realitza una restitució funcional dels elements
estructurals que s’han d’eliminar.
D’una banda l’estructura horitzontal del sostre unidireccional serà substituït
per un nou sostre amb els pendents de la rampa.
D’altra banda els elements principals i secundaris estructurals de l’estructura
horitzontal dels sostres (jàsseres) es substitueixen o restitueixen per elements
metàl·lics solidaris a l’estructura existent.
L’estat de càrregues general s’altera mínimament i de forma puntual, i
representa unes variacions en les accions verticals transmeses als pilars que
podem considerar despreciables. És més, al eliminar elements pesats de
formigó armat per elements metàl·lics i sostres col·laborants es redueixen les
càrregues mortes alleugerint el pes propi.
En l’esquema es localitzen les bigues amb els càlculs realitzats per la restitució
estructural.

B4_B5

B6

B7

La resta de les bigues son perfils que s’han dimensionat per facilitat d’execució i
s’han assimilat a les barres calculades ja que estan sotmesos a sol·licitacions
molt inferiors a les principals i compleixen amb escreix.

Biga 4
Càlcul de la biga continua del pòrtic de formigó armat amb el tram final restituït
per la biga d’acer.
______________________________________________________________________________________
\ Biga Continua
02/10/2021 ................................................ Pàg.1
\
\ T√çTOL DE L'ESTRUCTURA
Biga Continua

02/10/2021

\

DADES DELS NUSOS

\
\
\

Coord.X
Coord.Y Tipus
Sup.elàst(T/mm) Def.igual(nus)
Nus
m.
m.
X
Y
Z
X
Y
Z
______________________________________________________________________________________
1
0.000
0.000
110
(Nom√©s gira: Articulació)
2
7.600
0.000
110
(Nom√©s gira: Articulació)
3
15.200
0.000
110
(Nom√©s gira: Articulació)
4
22.800
0.000
110
(Nom√©s gira: Articulació)
5
29.700
0.000
110
(Nom√©s gira: Articulació)

\
\
\
\

DADES DE LES BARRES
Nusos
Barra 1--2
Tipus
1
2
3
4

\

1
2
3
4

2
3
4
5

Longitud
m

00-Rigida
00-Rigida
00-Rigida
00-Rigida

√Ärea
m2

7.600
7.600
7.600
6.900

In√®rcia
m4
Mat.

0.38500
0.38500
0.38500
0.38500

0.038820837
0.038820837
0.038820837
0.038820837

1
1
1
1

Codi
R35x110cm#1
R35x110cm#1
R35x110cm#1
R35x110cm#1

DADES DELS MATERIALS
M√≤dul d'elasticitat del material 1 =

2580000 T/m2

Coeficient de dilatació del material 1 = 0,00001
\
\
\

______________________________________________________________________________________
Biga Continua
02/10/2021 ................................................ Pàg.2

\

HIPÒTESI NÚMERO 1: Hip√≤tesi - 1

\

ACCIONS A LES BARRES(T, T/m)

\

Barra

Tipus

1 UNIFORME TOTAL
fins a la barra
4 UNIFORME TOTAL
\
\
\
\
\

C

D

E

(3)

8.900

0.000

0.000

0.000

0.000

(3)

8.900

0.000

0.000

0.000

0.000

Pr.

-0.000 29.588
-59.827 -17.482
-43.116 -5.268
-53.385 -11.879

43.353
9.039
16.756
16.583

41.294
19.736
22.957
32.002

23.411 -10.296 -59.827
14.609 -6.342 -43.116
13.334 -12.114 -53.385
34.378 23.710 -0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.0
0.0
0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
mm.
fl/L
1
2
3
4

\
\
\
\

B

RESULTATS
Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial
Axial/àrea
Barra
mT.
mT.
mT.
mT.
mT.
mT.
mT.
T.
kg/cm2
1
2
3
4

\
\
\
\
\

A

29.606
39.676
36.126
41.763

17.113
27.184
23.634
30.421

4.621
14.691
11.141
19.079

-7.872 -20.364 -32.857 -45.349
2.199 -10.294 -22.786 -35.279
-1.351 -13.844 -26.336 -38.829
7.737 -3.605 -14.947 -26.289

2.34
0.78
1.01
1.50

1/3253
1/9716
1/7492
1/4608

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
T.
T.
mT.

1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.0011
0.0003
-0.0000
-0.0001
0.0008

1
2
3
4
5
TOTALS

\
\

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

29.606
85.026
71.405
80.591
26.289

0.000
0.000
0.000
0.000
-0.000

-------------------------------------------0.000
292.916
0.000

______________________________________________________________________________________
Biga Continua
02/10/2021 ................................................ Pàg.3

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
Esveltesa
1
2
3
4

84.8
84.8
75.6
75.6

-84.8
-84.8
-75.6
-75.6

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

84.8
84.8
75.6
75.6

-84.8
-84.8
-75.6
-75.6

1.000
1.000
1.000
1.000

Biga 5
Càlcul de la biga continua del pòrtic de formigó armat existent.
_____________________________________________________________________________________
\ Biga Continua
02/10/2021 ................................................ Pàg.1
\
\ T√çTOL DE L'ESTRUCTURA
Biga Continua

02/10/2021

\

DADES DELS NUSOS

\
\
\

Coord.X
Coord.Y Tipus
Sup.elàst(T/mm) Def.igual(nus)
Nus
m.
m.
X
Y
Z
X
Y
Z
______________________________________________________________________________________
1
0.000
0.000
110
(Nom√©s gira: Articulació)
2
7.600
0.000
110
(Nom√©s gira: Articulació)
3
15.200
0.000
110
(Nom√©s gira: Articulació)
4
22.800
0.000
110
(Nom√©s gira: Articulació)
5
29.700
0.000
110
(Nom√©s gira: Articulació)

\

DADES DE LES BARRES

\
\
\

Barra
1
2
3
4

\

Nusos
1--2
1
2
3
4

2
3
4
5

Longitud
m

Tipus

00-Rigida
00-Rigida
00-Rigida
00-Rigida

√Ärea
m2

7.600
7.600
7.600
6.900

In√®rcia
m4
Mat.

0.38500
0.38500
0.38500
0.02200

0.038820837
0.038820837
0.038820837
0.001207000

1
1
1
2

Codi
R35x110cm#1
R35x110cm#1
R35x110cm#1
A/I*cm#1

DADES DELS MATERIALS
M√≤dul d'elasticitat del material 1 =
M√≤dul d'elasticitat del material 2 =

2580000 T/m2
21000000 T/m2

Coeficient de dilatació del material 1 = 0,00001
Coeficient de dilatació del material 2 = 0,000012
\
\
\
\

______________________________________________________________________________________
Biga Continua
02/10/2021 ................................................ Pàg.2

\

ACCIONS A LES BARRES(T, T/m)

\
\

Barra

HIPÒTESI NÚMERO 1: Hip√≤tesi - 1

1
2
4
3
\
\
\
\
\
\

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

(3)
(3)
(3)
(3)

B

C

D

E

8.900
8.900
8.900
8.900

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

Pr.

0.000 29.596
-59.779 -17.476
-43.319 -5.303
-52.584 -13.823

43.369
9.003
16.888
12.939

41.318
19.659
23.256
27.702

23.443 -10.256 -59.779
14.490 -6.502 -43.319
13.800 -11.480 -52.584
30.467 21.233
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.0
0.0
0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
mm.
fl/L
1
2
3
4

\
\
\

UNIFORME
UNIFORME
UNIFORME
UNIFORME

A

RESULTATS
Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial
Axial/àrea
Barra
mT.
mT.
mT.
mT.
mT.
mT.
mT.
T.
kg/cm2
1
2
3
4

\
\
\
\
\

Tipus

29.612
39.643
36.258
38.922

17.119
27.151
23.766
28.488

4.627
14.658
11.273
18.054

-7.866 -20.358 -32.851 -45.343
2.166 -10.327 -22.819 -35.312
-1.219 -13.712 -26.204 -38.697
7.621 -2.813 -13.246 -23.680

2.34
0.78
1.04
4.73

1/3251
1/9785
1/7336
1/1459

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz

\
\

Nus
1
2
3
4
5

mm.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

mm.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

radiants
-0.0011
0.0003
-0.0000
-0.0001
0.0026

Nus
1
2
3
4
5

TOTALS
\
\
\

T.
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

T.
29.612
84.986
71.570
77.618
23.680

mT.
-0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-------------------------------------------0.000
287.467
0.000

______________________________________________________________________________________
Biga Continua
02/10/2021 ................................................ Pàg.3

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
Esveltesa
1
2
3
4

84.7
84.7
74.5
1176.4

-84.7
-84.7
-74.5
-1176.4

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0

84.7
84.7
74.5
1176.4

-84.7
-84.7
-74.5
-1176.4

1.000
1.000
1.000
1.000

Biga 6
Càlcul de la biga de vora de la rampa de suport del sostre existent i de la vora
de la nova rampa
______________________________________________________________________________________
\ Biga Continua
02/12/2021 ................................................ Pàg.1
\ T√çTOL DE L'ESTRUCTURA
Biga Continua

02/12/2021

\

DADES DELS NUSOS

\
\
\

Coord.X
Coord.Y Tipus
Sup.elàst(T/mm) Def.igual(nus)
Nus
m.
m.
X
Y
Z
X
Y
Z
______________________________________________________________________________________
1
0.000
0.000
000
(Nus lliure)
2
1.700
0.000
110
(Nom√©s gira: Articulació)
3
8.610
0.000
110
(Nom√©s gira: Articulació)

\

DADES DE LES BARRES

\
\
\

Barra
1
2

\

Nusos
1--2
1
2

2
3

Longitud
m

Tipus

20-Voladis esquerra
00-Rigida

√Ärea
m2

1.700
6.910

0.01490
0.01490

In√®rcia
m4
Mat.
0.000252000
0.000252000

Codi

1 HEB-Max*300#1
1 HEB-Max*300#1

DADES DELS MATERIALS
M√≤dul d'elasticitat del material 1 =

21000000 T/m2

Coeficient de dilatació del material 1 = 0,000012
\
\
\
\

¬© WINEVA Versió 8.06 /home/eduard/Documentos/biga6.eva 03/15/2021 10:48:30 AM
HIPÒTESI NÚMERO 1: Hip√≤tesi - 1
______________________________________________________________________________________
Biga Continua
02/12/2021 ................................................ Pàg.2

\

HIPÒTESI NÚMERO 1: Hip√≤tesi - 1

\

ACCIONS A LES BARRES(T, T/m)

\

Barra

Tipus

1 UNIFORME TOTAL
2 UNIFORME TOTAL

(3)
(3)

A

B

C

D

E

3.830
3.830

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

\
\
\
\
\
\

RESULTATS
Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial
Axial/àrea
Barra
mT.
mT.
mT.
mT.
mT.
mT.
mT.
T.
kg/cm2
1
2

\
\
\
\
\

0.000
-5.703

-0.158
8.335

-0.634
17.138

-1.426
20.706

-2.535
19.039

-3.961
12.137

-5.703
-0.000

0.000
0.000

0.0
0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
mm.
fl/L
1
2

\
\
\
\

Pr.

-0.000
14.462

-1.118
9.917

-2.237
5.371

-3.355
0.825

-4.473
-3.720

-5.592 -6.710
-8.266 -12.811

-12.37
19.14

1/ 137
1/ 361

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
T.
T.
mT.
1
2
3

0.00
0.00
0.00

12.37
0.00
0.00

-0.0072
-0.0078
0.0090

1
2
3

0.000
0.000
0.000

-0.000
21.172
12.811

-0.000
-0.000
-0.000

TOTALS
\
\
\
\

-------------------------------------------0.000
33.983
-0.000

¬© WINEVA Versió 8.06 /home/eduard/Documentos/biga6.eva 03/15/2021 10:48:30 AM
HIPÒTESI NÚMERO 1: Hip√≤tesi - 1
______________________________________________________________________________________
Biga Continua
02/12/2021 ................................................ Pàg.3

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
Esveltesa
1
2

339.5
1232.5

-339.5
-1232.5

0.0
0.0

0.0
0.0

339.5
1232.5

-339.5
-1232.5

1.000
1.000

Biga 7
Càlcul de la biga on recolza la biga 6 de geometria similar a la biga 5.
\
\

______________________________________________________________________________________
Biga Continua
02/10/2021 ................................................ Pàg.1

\ T√çTOL DE L'ESTRUCTURA
Biga Continua

02/10/2021

\

DADES DELS NUSOS

\
\
\

Coord.X
Coord.Y Tipus
Sup.elàst(T/mm) Def.igual(nus)
Nus
m.
m.
X
Y
Z
X
Y
Z
______________________________________________________________________________________
1
22.800
0.000
110
(Nom√©s gira: Articulació)
2
29.700
0.000
110
(Nom√©s gira: Articulació)

\

DADES DE LES BARRES

\
\
\

Barra
1

\

Nusos
1--2
1

2

Longitud
m

Tipus

00-Rigida

√Ärea
m2

6.900

0.02200

In√®rcia
m4
Mat.
0.001207000

2

Codi
A/I*cm#1

DADES DELS MATERIALS
M√≤dul d'elasticitat del material 1 =
M√≤dul d'elasticitat del material 2 =

2580000 T/m2
21000000 T/m2

Coeficient de dilatació del material 1 = 0,00001
Coeficient de dilatació del material 2 = 0,000012
\
\
\
\

¬© WINEVA Versió 8.06 /home/eduard/Documentos/biga7.eva 03/15/2021 10:57:22 AM
HIPÒTESI NÚMERO 1: Hip√≤tesi - 1
______________________________________________________________________________________
Biga Continua
02/10/2021 ................................................ Pàg.2

\

HIPÒTESI NÚMERO 1: Hip√≤tesi - 1

\

ACCIONS A LES BARRES(T, T/m)

\

Barra

Tipus

A

1 C√ÄRREGA PUNTUAL (1)
1 UNIFORME TOTAL
(3)
\
\
\
\
\
\

12.000
0.000

D

E

0.000
0.000

0.000
0.000

0.000
0.000

Pr.

0.000

11.859

19.294

15.706

11.294

6.059

-0.000

0.000

0.0

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
mm.
fl/L
1

\
\
\
\

2.000
0.450

C

RESULTATS
Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial
Axial/àrea
Barra
mT.
mT.
mT.
mT.
mT.
mT.
mT.
T.
kg/cm2
1

\
\
\
\

B

10.670

9.954

-2.762

-3.478

-4.194

-4.910

-5.627

3.32

1/2075

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
T.
T.
mT.
1
2

0.00
0.00

0.00
0.00

-0.0017
0.0013

1
2
TOTALS

0.000
10.670
-0.000
0.000
5.627
-0.000
-------------------------------------------0.000
16.297
-0.000

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
Esveltesa
1

431.6

-431.6

0.0

0.0

431.6

-431.6

1.000

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (I.M.M.B.)
7. JUSTIFICACIÓ DE CÀLCUL ESTRUCTURAL ESTINTOLAMENT
Annexes al Projecte bàsic i executiu
Reforma interior parcial del Mercat del Carmel
Carrer Llobregós, nº 149-159. Barcelona

Pòrtic 3
Càlcul del pòrtic per estintolar parcialment la paret de tancament en una zona
d’accés del mercat. Aquest pòrtic dona continuïtat encara que en un nivell
superior al cèrcol perimetral de travament de la façana. Es planteja amb dos
perfils bessons per facilitar i assegurar els treballs d’execució i dos muntants
metàl·lics que es recolzen sobre la projecció del mur de contenció del soterrani.
\ ______________________________________________________________________________________
\ Biga Continua
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\
\ T√çTOL DE L'ESTRUCTURA
Biga Continua
\
\
\
\

\
\
\

\
\
\

02/10/2021

DADES DELS NUSOS
Coord.X
Coord.Y Tipus
Sup.elàst(T/mm) Def.igual(nus)
Nus
m.
m.
X
Y
Z
X
Y
Z
______________________________________________________________________________________
1
0.000
0.000
110
(Nom√©s gira: Articulació)
2
2.350
-4.880
111
(Fix, encastat)
3
2.350
-4.380
000
(Nus lliure)
4
2.350
-3.880
001
(Es mou per√≤ no gira)
5
2.350
-3.380
000
(Nus lliure)
6
7
8
9
10

2.350
2.350
2.350
2.350
2.350

-2.880
-2.380
-1.880
-1.410
-0.940

001
000
001
000
111

(Es mou per√≤ no gira)
(Nus lliure)
(Es mou per√≤ no gira)
(Nus lliure)
(Fix, encastat)

11
12
13
14
15

2.350
2.350
5.290
5.290
5.290

-0.470
0.000
-4.880
-4.380
-3.880

111
000
111
000
001

(Fix, encastat)
(Nus lliure)
(Fix, encastat)
(Nus lliure)
(Es mou per√≤ no gira)

16
17
18
19
20

5.290
5.290
5.290
5.290
5.290

-3.380
-2.880
-2.380
-1.880
-1.410

000
001
000
001
000

(Nus lliure)
(Es mou per√≤ no gira)
(Nus lliure)
(Es mou per√≤ no gira)
(Nus lliure)

21
22
23
24

5.290
5.290
5.290
7.640

-0.940
-0.470
0.000
0.000

111
111
000
110

(Fix, encastat)
(Fix, encastat)
(Nus lliure)
(Nom√©s gira: Articulació)

DADES DE LES BARRES
Nusos
Barra 1--2
Tipus

Longitud
m

√Ärea
m2

In√®rcia
m4
Mat.

Codi

1
2
3
4
5

1
12
23
8
9

12
23
24
9
10

00-Rigida
00-Rigida
00-Rigida
00-Rigida
00-Rigida

2.350
2.940
2.350
0.470
0.470

0.00846
0.00846
0.00846
0.00423
0.00423

0.000072000
0.000072000
0.000072000
0.000036000
0.000036000

1
1
1
1
1

UPN-Max*240#2
UPN-Max*240#2
UPN-Max*240#2
UPN-Max*240#1
UPN-Max*240#1

6
7
8
9
10

10
11
19
20
21

11
12
20
21
22

00-Rigida
01-Articulada dreta
00-Rigida
00-Rigida
00-Rigida

0.470
0.470
0.470
0.470
0.470

0.00423
0.00423
0.00423
0.00423
0.00423

0.000036000
0.000036000
0.000036000
0.000036000
0.000036000

1
1
1
1
1

UPN-Max*240#1
UPN-Max*240#1
UPN-Max*240#1
UPN-Max*240#1
UPN-Max*240#1

11
12
13

22 23
2 3
3 4

01-Articulada dreta
00-Rigida
00-Rigida

0.470
0.500
0.500

0.00423
0.00423
0.00423

0.000036000
0.000036000
0.000036000

1 UPN-Max*240#1
1 UPN-Max*240#1
1 UPN-Max*240#1
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14
15

4
5

5
6

00-Rigida
00-Rigida

0.500
0.500

0.00423
0.00423

0.000036000
0.000036000

1 UPN-Max*240#1
1 UPN-Max*240#1

16

6

7

00-Rigida

0.500

0.00423

0.000036000

1 UPN-Max*240#1

\

17
18
19
20

7 8
13 14
14 15
15 16

00-Rigida
00-Rigida
00-Rigida
00-Rigida

0.500
0.500
0.500
0.500

0.00423
0.00423
0.00423
0.00423

0.000036000
0.000036000
0.000036000
0.000036000

1
1
1
1

21
22
23

16 17
17 18
18 19

00-Rigida
00-Rigida
00-Rigida

0.500
0.500
0.500

0.00423
0.00423
0.00423

0.000036000
0.000036000
0.000036000

1 UPN-Max*240#1
1 UPN-Max*240#1
1 UPN-Max*240#1

DADES DELS MATERIALS
M√≤dul d'elasticitat del material 1 =

UPN-Max*240#1
UPN-Max*240#1
UPN-Max*240#1
UPN-Max*240#1

21000000 T/m2

Coeficient de dilatació del material 1 = 0,000012
\
\
\
\
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\

HIPÒTESI NÚMERO 1: Hip√≤tesi - 1

\

ACCIONS A LES BARRES(T, T/m)

\

Barra

Tipus

1 UNIFORME TOTAL
3 UNIFORME TOTAL
2 UNIFORME TOTAL
\
\
\
\
\

(3)
(3)
(3)

A

B

C

D

E

0.400
0.400
0.700

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

Pr.

RESULTATS
Moments
Axials
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
Axial
Axial/àrea
Barra
mT.
mT.
mT.
mT.
mT.
mT.
mT.
T.
kg/cm2
1
2
3
4
5

0.000
-0.467
-0.467
0.000
0.000

0.101
-0.007
-0.210
0.000
0.000

0.131
0.269
-0.025
0.000
0.000

0.088
0.361
0.088
0.000
0.000

-0.025
0.269
0.131
0.000
0.000

-0.210
-0.007
0.101
0.000
0.000

-0.467
-0.467
0.000
0.000
0.000

6
7
8
9
10

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

11
12
13
14
15

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

16
17
18
19
20

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

21
22
23

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.034/
0.050/

0.050
0.065

0.0
0.0
0.0
1.0
1.4

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.008/ 0.008
-1.889/ -1.873
0.034/ 0.050
0.050/ 0.065
-0.008/ 0.008

0.0
-44.5
1.0
1.4
0.0

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-1.889/
-0.065/
-0.049/
-0.032/
-0.016/

-1.873
-0.049
-0.032
-0.016
0.001

-44.5
-1.4
-1.0
-0.6
-0.2

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.001/ 0.018
0.018/ 0.034
-0.065/ -0.049
-0.049/ -0.032
-0.032/ -0.016

0.2
0.6
-1.4
-1.0
-0.6

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

-0.016/
0.001/
0.018/

-0.2
0.2
0.6

0.001
0.018
0.034

\
\
\
\
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\
\
\
\

Tallants
Fletxes
______________________________________________________________________________________
0
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
L
fletxa
Barra
T.
T.
T.
T.
T.
T.
T.
mm.
fl/L
1
0.349
0.167 -0.016 -0.199 -0.381 -0.564 -0.747
0.02 < 1/100000
2
1.127
0.751
0.376
0.000 -0.376 -0.751 -1.127
0.17 1/17016
3
0.747
0.564
0.381
0.199
0.016 -0.167 -0.349
0.02 < 1/100000
4
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00 < 1/100000
5
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.00 < 1/100000
6
7
8
9

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.00

<
<
<
<

1/100000
1/100000
1/100000
1/100000

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
\
\
\
\

\
\
\
\

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

1/100000
1/100000
1/100000
1/100000
1/100000
1/100000
1/100000
1/100000
1/100000
1/100000
1/100000
1/100000
1/100000
1/100000

Desplaçaments
Reaccions
______________________________________________________________________________________
dx
dy
gir
Fx
Fy
Mz
Nus
mm.
mm.
radiants
Nus
T.
T.
mT.
1
2
3
4
5

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
-0.00
-0.00
-0.00

-0.0001
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

1
2
3
4
5

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.349
0.065
0.000
0.000
-0.000

-0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

6
7
8
9
10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00
-0.00
0.00

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

6
7
8
9
10

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
-0.000
0.000
-0.000
0.073

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

11
12
13
14
15

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
-0.01
0.00
-0.00
-0.00

0.0000
-0.0001
0.0000
0.0000
0.0000

11
12
13
14
15

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1.897
0.000
0.065
0.000
0.000

0.000
-0.000
0.000
0.000
0.000

16
17
18

0.00
0.00
0.00

-0.00
-0.00
-0.00

0.0000
0.0000
0.0000

16
17
18

0.000
0.000
0.000

-0.000
0.000
-0.000

0.000
0.000
0.000
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19
20

0.00
0.00

-0.00
-0.00

0.0000
0.0000

19
20

21
22
23
24

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
-0.01
0.00

0.0000
0.0000
0.0001
0.0001

21
22
23
24
TOTALS

0.000
0.000

0.000
-0.000

0.000
0.000

0.000
0.073
0.000
0.000
1.897
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.349
0.000
-------------------------------------------0.000
4.769
0.000

Tensions aproximades
________________________________________________________________________________________
Barra
TensMax
TensMin TensAxMax TensAxMin TensFlMax TensFlMin
Coef.
Num
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
Esveltesa
1
2
3
4
5
8
9
16
17
22
23

77.8
77.8
77.8
1.2
1.5
1.2
1.5
0.4
0.8
0.4
0.8

-77.8
-77.8
-77.8
0.8
1.2
0.8
1.2
0.0
0.4
0.0
0.4

0.0
0.0
0.0
1.2
1.5
1.2
1.5
0.4
0.8
0.4
0.8

0.0
0.0
0.0
0.8
1.2
0.8
1.2
0.0
0.4
0.0
0.4

77.8
77.8
77.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-77.8
-77.8
-77.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (I.M.M.B.)
8. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Annexes al Projecte bàsic i executiu
Reforma interior parcial del Mercat del Carmel
Carrer Llobregós, nº 149-159. Barcelona

8. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
REFORMA INTERIOR PARCIAL DE LA PLANTA BAIXA
DEL MERCAT DEL CARMEL
Carrer Llobregós, nº149-159
08032 Barcelona

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (I.M.M.B.)
1.
2.
3.
4.

Memòria
Plec de condicions
Pressupost
Documentació gràfica

Barcelona, març de 2021

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (I.M.M.B.)
1. MEMÒRIA
Estudi de seguretat i salut
Reforma interior parcial del Mercat del Carmel
Carrer Llobregós, nº 149-159. Barcelona
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Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que es van a utilitzar
o la utilització del qual està prevista. Identificació dels riscos laborals que poden ser evitats,
indicant a este efecte les mesures tècniques necessàries per a això. Relació de riscos laborals
que no poden eliminar-se especificant les mesures preventives i proteccions tècniques
tendents a controlar i reduir tals riscos valorant la seva eficàcia.
Adaptat al Reial Decret 1627/97 pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció, a la Llei 54/2003 i al RD 171/2004 al RD 2177/2004 i a les recomanacions establides en la "Guia Tècnica"
publicada per l'INSH.

1. Dades generals de l'organització
Dades promotor:
Nom o raó social

Institut municipal de mercats

Telèfon

93 413 28 75

Adreça

Carrer Gran de Sant Andreu, nº 200

Població

Barcelona

Codi postal

08030

Província

Barcelona
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2. Descripció de l'obra
2.1. Dades generals del projecte i de l'obra
Descripció del Projecte i de l'obra
sobre la qual es treballa

Projecte bàsic i executiu Reforma interior parcial del Mercat del Carmel

Situació de l'obra a construir

C/ Llobregós, 149-159

Tècnic autor del projecte modificat

Miquel Llauradó Sanahuja

Coordinador en matèria de seguretat
i salut durant la fase de redacció del
projecte

Miquel Llauradó Sanahuja

Nombre mig mensual de treballadors previst en l'obra:
A efectes del càlcul de "Equips de protecció individual" així com de les "Instal·lacions i servicis
d'Higiene i Benestar" necessaris, es tindrà en compte el nombre de treballadors mitjans emprats,
el qual és el que s'especifica en la taula següent :
Pressupost d'execució per contracta PEC (Euros)

1,076.042,79

Porcentatje de ma d'obra

37

Nombre d'anys previst

5 mesos

Preu mitjà de l'hora

50

Nombre d'hores treballades per any

2500

Nombre de treballadors previst en obra

30

2.2. Tipologia de l'obra a construir
Reforma espai interior

2.3. Descripció de l'estat actual de l'espai on es va a executar l'obra
L’objecte del projecte és la reforma del moll de càrrega i descàrrega, del nucli de lavabos i d’una
part de la zona de parades (actualment tancada) amb la finalitat d’obtenir més magatzems, un nou
nucli de lavabos i una cambra de brossa (actualmente inexistent), així com la reforma de la zona
d’accés al moll la qual inclou la construcció d’una nova rampa de vehicles per tal de possibilitar
l’accés a peu pla del camió de la brossa.

2.4. Condicions de l'entorn de l'obra que influïxen en la prevenció
de riscos laborals
2.4.1. Objectius prevencionistes
Un nombre elevat d'accidents en l'obra són originats per les interferències realitzades amb les
canalitzacions, conduccions i instal·lacions que creuen per l'obra o estan en els seus voltants.
En aquest apartat s'especifiquen totes aquelles condicions de l'entorn de l'obra que cal tindre
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present, - algunes de les quals són detallades en els plànols - i que van a permetre valorar i
delímitar els riscos que poden originar.

2.4.2. Condicions dels accessos i vies d'accés a l'obra
Els accesos a peu plà pel tràfic de vehicles estan situats al carrer Llobregós.

2.4.3. Línies elèctriques aèries en tensió
No existeixen línies elèctriques aèries.

2.4.4. Conduccions enterrades
No existeixen conduccions enterrades en l'àmbit d'actuació.

2.4.5. Estat de les mitgeres
Les mitgeres es tropben en bon estat.

2.4.6. Interferència amb altres edificacions
No hi ha interferència amb cap altre edificació.

2.4.7. Servituds de pas
No hi han servituds, llevat de la utilització de l'espais exteriors com a plaça pública.

2.4.8. Presència de tràfic rodat i vianants
No hi haurà tràfic rodat ni peatonal dintre del recinte d’actuació. Delimitat per les tanques.

2.4.9. Condicions climàtiques i ambientals
No s'han considerat condicions climàtiques o ambientals especials que puguin tenir incidència en
aquest Estudi de Seguretat.

2.4.10. Descripció del lloc de l'obra i condicions orogràfiques
L'obra es desenvolupa en un carrer tancat amb accés a peu pla desde el vial públic.

2.4.11. Superfície de l'àrea de l'obra (m2) i límits
La zona d'actuació en planta baixa delimitada per la tanca perimetral es de 758,06 m2
aproximadament.
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3. Justificació documental
3.1. Justificació de l'Estudi de Seguretat i Salut
Per a complir als requisits establerts en el capítol II del RD 1627/97 en el que s'estableix
l'obligatorietat del Promotor durant la Fase de Projecte a què s'elabore un Estudi de Seguretat i
Salut al donar-se algun d'aquests supòsits:
a) Que el pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte segui igual o superior a
75 milions de pessetes (450.759,08 €).
b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborals, emprant-se en algun moment
a més de 20 treballadors simultàniament.
c) Que el volum de mà d'obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de treball
del total dels treballadors en l'obra sigui superior a 500.
d) les obres de túnels, galeria, conduccions subterrànies i preses.
A la vista dels valors anteriorment exposats i donades les característiques del projecte
objecte, al no complir els supòsits anteriors, es deduïx que el promotor queda obligat que
s'elabore un Estudi de Seguretat i Salut, el qual es desenvolupa en aquest document.

3.2. Objectius de l'Estudi de Seguretat
D'acord amb les prescripcions establertesper la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, i
en el RD 1627/97, sobre Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció,
l'objectiu d'esta Memòria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut és marcar les directrius bàsiques
perquè l'empresa contractista per mitjà del Pla de seguretat desenvolupat a partir d'aquest
Estudi, pugui complir a les seues obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.









En el desenvolupament d'esta Memòria, s'han identificat els riscos de les diferents Unitats
d'Obra, Màquines i Equips, avaluant l'eficàcia de les proteccions previstes a partir de les
dades aportades pel Promotor i el Projectista.
S'ha procurat que el desenvolupament d'aquest Estudi de Seguretat, estiga adaptat a les
pràctiques constructives més habituals, així com als mitjans tècnics i tecnologies del
moment. Si el Contractista, a l'hora d'elaborar el Pla de Seguretat a partir d'aquest
document, utilitza tecnologies noves, o procediments innovadors, haurà d'adequar
tècnicament el mateix.
Aquest Estudi de Seguretat i Salut és l'instrument aportat pel Promotor per a complir a
l'article 7 del RD 171/2004, a l'entendre's que la "Informació de l'empresari titular
(Promotor) queda complida per mitjà de l'Estudi de Seguretat i Salut, en els termes establits
en els articles 5 i 6 del RD 1627/97".
Aquest "Estudi de Seguretat i Salut" és un capítol més del projecte d'execució, per això
haurà d'estar en l'obra, junt amb la resta dels documents del Projecte d'execució.
Aquest document no substituïx al Pla de Seguretat.
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4. Deures, obligacions i compromisos
Segons els Arts. 14 i 17, en el Capítol III de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals s'estableixen
els següents punts:
1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
El citat dret suposa l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció dels
treballadors enfront dels riscos laborals. Aquest deure protecció constituïx, igualment, un deure
les Administracions Públiques respecte del personal al seu servei. Els drets d'informació,
consulta i participació, formació en matèria preventiva, paralització de l'activitat en cas de risc
greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, en els termes previstos en la present Llei,
formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el
treball.
2. En compliment del deure protecció, l'empresari haurà de garantir la seguretat i la salut dels
treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A aquests efectes, en el
marc de les seves responsabilitats, l'empresari realitzarà la prevenció dels riscos laborals
mitjançant la integració de l'activitat preventiva en l'empresa i l'adopció de quantes mesures
siguin necessàries per a la protecció de la seguretat i la salut dels treballadors, amb les
especialitats que es recullen en els articles següents en matèria de pla de prevenció de riscos
laborals, avaluació de riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors,
actuació en casos d'emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la
constitució d'una organització i dels mitjans necessaris en els termes establerts en el capítol IV
d'aquesta
llei.
L'empresari desenvoluparà una acció permanent de seguiment de l'activitat preventiva amb la
finalitat de perfeccionar de manera contínua les activitats d'identificació, avaluació i control dels
riscos que no s'hagin pogut evitar i els nivells de protecció existents i disposarà el necessari per a
l'adaptació de les mesures de prevenció assenyalades en el paràgraf anterior a les modificacions
que puguin experimentar les circumstàncies que incideixin en la realització del treball.
3. L'empresari haurà de complir les obligacions establertes en la normativa sobre prevenció de
riscos laborals.
4. Les obligacions dels treballadors establertes en aquesta Llei, l'atribució de funcions en matèria
de protecció i prevenció a treballadors o Serveis de l'empresa i el recurs al concert amb entitats
especialitzades per al desenvolupament d'activitats de prevenció complementaran les accions
de l'empresari, sense que per això li eximeixin del compliment del seu deure en aquesta matèria,
sense perjudici de les accions que pugui exercitar, si escau, contra qualsevol altra persona.
5. El cost de les mesures relatives a la seguretat i la salut en el treball no haurà de recaure de cap
manera sobre els treballadors.
Equips de treball i mitjos de protecció.
1. L'empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que els equips de treball
siguin adequats per al treball que hagi de realitzar-se i convenientment adaptats a aquest efecte,
de manera que garanteixin la seguretat i la salut dels treballadors a l'utilitzar-los.
Quan la utilització d'un equip de treball pugui presentar un risc específic per a la seguretat i la
salut dels treballadors, l'empresari adoptarà les mesures necessàries amb la finalitat de que:
a) La utilització de l'equip de treball quedi reservada als encarregats d'aquesta utilització.
b) Els treballs de reparació, transformació, manteniment o conservació siguin realitzats pels
treballadors específicament capacitats per a això.
2. L'empresari haurà de proporcionar als seus treballadors equips de protecció individual
adequats per a l'acompliment de les seves funcions i vetllar per l'ús efectiu dels mateixos quan,
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per la naturalesa dels treballs realitzats, siguin necessaris. Els equips de protecció individual
haurien d'utilitzar-se quan els riscos no es puguin evitar o no puguin limitar-se suficientment per
mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments
d'organització del treball.
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ENDERROC D’ELEMENTS I D’EDIFICACIONS EXISTENTS
1.-Introducció.
1.1 Definició:
La demolició consisteix en el enderrocament del paviment de la calçada, les voreres i de
jardineres per el pas d’instal·lacions.
1.2 Diferents mètodes de demolició:


-

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

1.3 Observacions generals:
Atenent a criteris de seguretat la demolició del elements urbans és una operació
delicada, per aquest motiu necessita sempre delimitar el perímetre d’actuació i saber
on són els serveis afectats.
S’haurà de fer:







Un examen previ del lloc, observació de l’entorn, fent referència a las vies de
circulació, instal·lacions o conduccions alienes a la demolició (serveis afectats),
també s’haurà de fer referència a les preses de gas, electricitat i aigua que hi hagi
en l’edifici a demolir i incidint de manera especial en els dipòsits de combustible, si
els hagués.
La descripció de las operacions preliminars a la demolició, com per exemple,
desinfectar i desinsectar l’edifici abans de demolir-lo, anul·lar totes les instal·lacions
per evitar explosions de gas, inundacions per trencament de canonades d’aigua,
electrocucions degudes a instal·lacions elèctriques i inclòs contaminació per aigües
residuals.
La descripció minuciosa del mètode operatiu de la demolició.
I un càlcul o anàlisi de la resistència i de la estabilitat dels diferents elements a
demolir, així com, en el cas d’una obra entre mitjaneres la influència que aquesta
pot tenir en l’estabilitat dels edificis collindants.

Com a conseqüència de tot plegat el cap d’obra o el director tècnic de la demolició
haurà de tenir:




una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als
paràmetres de seguretat, temps i cost.
una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior
sense cap dificultat, àrees d´aplec de material reciclables i de material purament de
runes, per poder realitzar de forma adequada i segura els treballs de demolició.
Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines,
tubs d’evacuació de runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de
trabuc ”dúmper” etc; previsió dels Sistemes de Protecció col·lectiva, dels equips de
Protecció Individual i de les instal·lacions d’higiene i benestar: tanmateix una
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previsió d’espais per poder moure adequadament la maquinària de transport de
runes i la previsió de vies d’evacuació.
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DEMOLICIÓ MANUAL
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de
acabats superficials per eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic,
etc.).
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment
de terres (pala carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.).
1.2 Descripció:
La demolició s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construcció, és a dir:







Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació
d’aigües fecals,
Subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de
combustibles, etc.
Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc.
Enderrocament de la coberta.
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments
exteriors.
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilars i forjats.

S’ha de realitzar l’evacuació immediata de les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes
en el forjat inferior.
Per realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb
elements de transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació
vertical.
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat,
des de les diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per facilitar, alhora,
l’evacuació exterior.
Posat l’enderroc sota rasant, es farà planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar
les runes amb l’ajuda del muntacàrregues o amb la grua mòbil que transportarà les
runes en un contenidor.
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del
forjat ho fan possible, mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió
(minipales mecàniques).
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a
desenvolupar les subactivitats següents:




Operaris especialitzats en la realització d’enderrocs.
Conductors de maquinària per al transport horitzontal.
Operadors de grua per a l’hissat de runes.

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme
la demolició:
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Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet,
camió portacontenidors, grua mòbil, etc.
Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap
dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per
poder realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc.
Eines manuals.
Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les
màquines elèctriques.
Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de
les runes.
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DEMOLICIÓ MANUAL
2.- Relació de Riscos i la seva avaluació.
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat
només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s' han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l' obra, considerant: la
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la
conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses
que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D.
1627/1997, del 24 d' octubre.
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les
mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

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

Gravetat
MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
GREU

Avaluació
del Risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
ÍNFIM
BAIX
ELEVAT
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
ÍNFIM
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

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












L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que
envaeixi la calçada s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat
convenientment amb els senyals de seguretat vial corresponents.
Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la
col·locació de marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar
el risc de caiguda d’objectes cap a fora del solar.
S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits.
S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en l’edifici a demolir.
S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta
manera la formació de pols durant la realització dels treballs.
S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials
d’alta sensibilitat (30m A) per a l’alimentació de sortida de llum i dels diferencials
de mitja sensibilitat (300mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues).
Si cal, s’instal·larà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela,
per evitar la projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es col·locarà la
marquesina. en cas que la bastida envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic
per facilitar el pas als vianants.
Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre
dels respectius contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions.
Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran
testimonis, per observar si aquestes progressen.
Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de
la senyalització de seguretat en el treball necessària.

Durant la demolició:








La demolició es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la
mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que s’abatin o es tombin.
Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués.
En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en el procés de
demolició, s’hauran de deixar alguns murs perpendiculars en les edificacions
confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que no ha estat afectada la
seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació.
En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de
2,5m, l’operari haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a
punts mòbils, guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, adequadament
ancorats en tots dos extrems.
Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat
l’alçada sigui superior a 6m, s’instal·larà en aquesta cara, una bastida o altre
dispositiu equivalent per evitar la caiguda dels treballadors.
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Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior
als 6m, s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de
fer generalment llençant les runes cap a l’interior de l’edifici que s’estigui demolint.
Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35cm.
de gruix.
A les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les
corresponents baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal
com a nivell vertical.
Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega
mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin
llençar les runes des de dalt.
En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir
instal·lades marquesines de gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les
persones que es trobin a nivells inferiors.
L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el
desplaçament dels seus punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que
treballen per sobre de la línia de recolzament de l’element que permeten el
descens d’una manera lenta.
En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada.
Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades.
S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels
conductes d'evacuació o altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant,
en acabar la jornada, deixar l’obra neta i endreçada.
No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra
tanques, murs i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus,
tampoc es dipositaran runes sobre de les bastides.
En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu
esfondrament.
Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici
que puguin ser afectades per aquestes.
Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants
col·locades braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona.
Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal
acústic.
A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests
empraran en tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball.
En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin
erosionar al treballador, aquest emprarà guants de cuir.
En cas que es generi pols es regaran les runes.
En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de
demolició, els treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per
evitar que hi hagi problemes a les vies respiratòries.
En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran
d’utilitzar ulleres de protecció contraimpactes mecànics.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si
no fos possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o
tampons).
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En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les
corresponents proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de
seguretat, polaines i davantal.

Després de la demolició:



Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació
adjacent per observar les possibles lesions que s'hagin pogut produir durant
l’enderrocament.
S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així iniciar els treballs de
construcció del nou edifici.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els
treballs d’aquesta activitat.
Oxitallada
Escales de mà
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art.7 1627/1997)
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DEMOLICIÓ MANUAL
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben
constituïdes per:







Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra
intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de
tenir com a mínim 2,5cm de gruix i 10cm d’alçada. Els guarda-cossos hauran d’estar
situats a 2,5m entre ells com a màxim.
Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida
amb un diàmetre mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100
mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. de
diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja
que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar
al seu centre un esforç de fins a 150Kp..
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb
taulons de 2,5cm. de gruix i 20 cm. d’ample.
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90cm. d’alçada; o
"palenques" de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta.

Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa
ressenyada en aquesta activitat:



Senyal de perill indefinit.
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.

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

















Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de perill en general.
Senyal d’advertència de matèries explosives.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal de protecció obligatòria de la vista
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997)
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DEMOLICIÓ MANUAL
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:

-

Treball manual de demolició pels operaris especialitzats:
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Cinturó de seguretat.
Ulleres panoràmiques (contra la pols).
Granota de treball.


-

Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos.
Guants de cuir.
Davantal de cuir.
Maniguets de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.
Cinturó de seguretat anticaiguda.


-

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic:
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat anticaiguda.
Protecció auditiva (auriculars o tampons).
Canelleres.


-

Treballs de transport horitzontal (conductors):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori.


-

Treballs de transport vertical (operadors de grua):
Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran
proporcionats als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
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Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts al RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Conjunt d’elements, verticals (pilars) i horitzontals ( jàsseres i biguetes de perfil laminat,
rodons d’acer corrugat, entrebigat de blocs ceràmics o de morter de ciment i formigó), que
constitueixen la part resistent i sustentant de l’edifici.
1.2 Descripció:
Característiques :





Prefabricació i muntatge dels elements, pels quals es redueix el temps d’execució.
Petites toleràncies, per això, els elements d’acabat s’adapten amb exactitud en
efectuar el muntatge.
No fa falta disposar de grans espais a peu d’obra.
Es treballa en sec.

Construcció de l’estructura:







Sobre els fonaments es col·locaran les plaques de base dels pilars.
Es munten, primerament, els pilars de dues o tres plantes, en cas d’edificis en
alçada.
Després es munten les bigues principals.
La unió entre els elements estructurals es pot realitzar mitjançant passadors o
soldadura elèctrica.
Un cop s’hagi col·locat la bigueria principal es col·loca la xapa de l’encofrat, en el cas
de llosa armat, o bigueta i revoltó, en el cas d’encofrat unidireccional.
Finalment es formigona el forjat, repetint-se el cicle.

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









encofradors.
ferrallistes.
operaris d’abocament i vibrat del formigó.
conductors de formigonera.
operaris per al bombeig del formigó.
operadors de grua.
soldadors.
operaris especialistes en el muntatge d’estructures metàl·liques.

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






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

Probabilitat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
ALTA
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
MEDIA
3.- Caiguda d' objectes per desplom
MEDIA
4.- Caiguda d’objectes per manipulació.
MÈDIA
5.- Caiguda d’objectes.
MEDIA
6.- Trepitjades sobre objectes
MEDIA
7.- Cops contra objectes immòbils
MEDIA
8.- Cops amb elements mòbils de màquines
MEDIA
9.- Cops amb objectes o eines.
MEDIA
11.- Atrapaments per o entre objectes.
MEDIA
15.-Contactes tèrmics.
MEDIA
16.-Contactes elèctrics.
MÈDIA
18.-Contactes amb substàncies càustiques o MÈDIA
corrosives
19.-Exposició a radiacions.
MEDIA
20.-Explosions.
BAIXA
21.-Incendis.
BAIXA
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
ALTA
28.-Malalties causades per agents físics.
MEDIA

Gravetat
MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
MOLT GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
MOLT GREU
LLEU

Avaluació
del Risc
CRÍTIC
MEDI
ELEVAT
BAIX
ELEVAT
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
ELEVAT
BAIX

GREU
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
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.

23/139

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



L’accés a cotes inferiors a la rasant del carrer es realitzarà mitjançant escales
incorporades a mòduls de bastida tubular.
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de pilotatge s’haurà
d’assegurar que ja es trobin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar
definitives per a l’execució de l’ obra restant.

PROCÉS



El personal encarregat de la realització de l’estructura haurà de conèixer els riscos
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament
d’aquestes tasques amb la major seguretat possible.
S’hauran de tenir presents les proteccions per evitar riscos de caigudes a diferent
nivell en el procés de construcció de l’estructura.

Durant el muntatge de l’estructura metàl·lica.

-



En els desplaçaments per sobre d’una biga els muntadors de l’estructura hauran de
portar el cinturó de seguretat ancorat a:
Un amarratge (de cable o teixit) que abraçarà a la corresponent biga de manera que
no ofereixi cap obstacle en el desplaçament del treballador, aquest amarratge es
trobarà constituït per un mosquetó en un dels extrems i en l’altre per una anella, de
manera que el mosquetó s’enganxi a l'anella configurant tot un conjunt que abraci a
la biga anteriorment esmentada. Aquest amarratge en cas de caiguda al buit del
treballador haurà de suportar el pes del mateix i quedant així sospès de la biga.
Un cable fiador tensat instal·lat de punta a punta de la biga tot i facilitant el
desplaçament de l’ancoratge mòbil.
En els desplaçaments a alçades diferents de l’estructura s’empraran escales
metàl·liques manuals, les quals disposaran d’uns garfis en el seu extrem per poder
subjectar-se als respectius pilars metàl·lics.

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





És prohibit de recolzar-se, asseure's, desplaçar-se per sobre d’una biga alhora que
aquesta es troba suspesa per la grua. Tot el treball s’haurà de fer des d'un lloc fix,
sense que estigui suspès per cap grua.
La instal·lació de plataformes provisionals entre biga i biga hauran de disposar de
les corresponents baranes reglamentàries, és a dir, passamans a 90 cm., barra
intermèdia i entornpeu. L’amplada mínima de la plataforma haurà de ser de 60 cm.
S’ha de procurar que el muntatge de l’estructura metàl·lica no sobrepassi dues o
tres plantes de la realització del corresponent forjat.
Les circumstàncies de què l’ estructura vagi en avançada sobre els treballs en el
forjat, permeten que puguin fixar-se les proteccions a pilars i bigues principals a
l’alçada i al moment adient i d’aquesta forma realitzar els treballs amb total
seguretat
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El muntatge de pilars no acostuma a ser problemàtic, realitzat sobre forjat i amb
proteccions de xarxes o barana. El muntatge de bigues caldrà realitzar-lo des de
plataformes dissenyades per a aquesta finalitat.

Durant la construcció de forjat.









Tot esperant la construcció de les escales definitives entre les plantes, es garantirà
l’accés a aquestes mitjançant escales manuals recolzades, a la seva part superior, a
la planta i subjecta a aquesta, així com, en el recolzament de la planta inferior tot i
procurant que aquesta disposi dels reforços antilliscants.
En la col·locació de la xapa metàl·lica de l’encofrat perdut es farà sempre des de la
part que ja es trobi col·locada.
L’ aplec de xapa, malles electrosoldades, etc. s’ha de fer estratègicament a tota la
planta per evitar desplaçaments inútils per les bigues.
Un cop adormit el formigó s’instal·laran les corresponents xarxes subjectades per
mènsules.
A la vegada s’instal·laran els ascensors i muntacàrregues auxiliars de l’obra. En
referència als ascensors es muntaran les corresponents portes per evitar la caiguda
al buit, així com les baranes perimètriques. I en referència als muntacàrregues, es
posarà una barana abatible per protegir al personal a la plataforma de càrrega i
descàrrega. Quan s’aixequi aquesta barana per entrar la càrrega, quedarà
bloquejat el muntacàrregues.
A cada planta s’instal·larà a tots els seus perímetres, tant en l’interior com en
l’exterior, dos cables d’acer tensats, un d’ells a 90 cm. de terra i altre a 45 cm. de
terra. Des del cable superior fins a terra es col·locarà la xarxa tipus tennis
plastificada la qual serà clavetejada al forjat ja realitzat i se subjectarà al cable
superior.

Protecció de buits horitzontals.







Malla electrosoldada: la xarxa de repartiment es perllongarà a través dels buits en
l’execució del propi forjat.
Fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó es
clavetejaran a la mateixa.
Barana o xarxes: Posat que el buit sigui d’una dimensió que faci impossible la
col·locació de les malles electrosoldades s’instal·laran les corresponents baranes o
xarxes horitzontals.
S’establirà una zona d’aplec on prèviament es compactarà el terreny per a contenir
en aquesta les peces de gran tonatge.
Si l’ aplec de materials es trobés fora de l’àrea d’influència de gir de la grua torre, el
transport de perfils metàl·lics de l’estructura a aquesta àrea es realitzarà mitjançant
una grua mòbil, considerant les dimensions de la càrrega, aquesta haurà d’estar
dirigida per dos operaris en el seu transport horitzontal, mitjançant sengles cordes
lligades als extrems dels perfils per evitar possibles moviments d’oscil·lació.
L’eslingat de la càrrega es realitzarà mitjançant eslingues de dos braços
suficientment separades per garantir la seva estabilitat (l' angle entre eslingues ha
de ser major de 30º).
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S’ha de complir a cada moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual
s’aprova la Instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells
d’Elevació i Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades usades.
El transport de perfils, armadures, encofrats, puntals, bigueria, sotaponts, i altres
elements auxiliars per a la realització de l’estructura es realitzarà convenientment
eslingat, recomanant que l’eslinga sigui de dos braços.
Les maniobres d’ubicació in situ de pilars i bigues seran guiades per un operari.
Entre pilars s’estendran cables de seguretat als quals s’hi lligarà el mosquetó de
seguretat, que serà emprat en els desplaçaments sobre les ales de les bigues.
Els operaris que realitzin les tasques de col·locació de perfils metàl·lics hauran
d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona, granota de treball, botes de cuir
de seguretat i cinturó de seguretat si en els treballs a desenvolupar hi ha qualsevol
risc de caiguda a diferent nivell.
Una vegada s’hagi muntat la corresponent jàssera es col·locaran les xarxes tipus
mènsula.
Les xarxes s’hauran de revisar puntualment una vegada finalitzats els treballs de
soldadura realitzats sobre la seva verticalitat.
És prohibit d’elevar una nova alçada sense comprovar que s’hagin finalitzat els
cordons de soldadura a les alçades immediates inferiors
A les operacions de soldadura per a bigues, jasseres, etc. realitzades in situ es
confeccionarà una guíndola de soldador, amb una barana perimètrica d’un metre
d’alçada formada per passamans, barra intermitja i entornpeu.
Per evitar en la mesura del possible l’oxitallada en alçada, els perfiles s’hissaran
tallats a la mesura requerida pel muntatge.
En l’ús del tall oxiacetilènic es tindrà present que el bufador contingui les vàlvules
antirretrocés, que les mànegues d’alimentació estiguin en bon ús, que les
bombones, de gas estiguin subjectes al carretó portabombones i que els
manòmetres estiguin en bones condicions.
Posat que s’empri el bufador per al tall de perifèria “in situ”, amb risc d’incendi, es
procurarà limitar en la mesura del possible, la cascada d’espurnes i trossos de ferro
fosa, i per això es col·locarà a la seva verticalitat una manta ignífuga.
Posat que s’empri, la soldadura elèctrica també es procedirà de la mateixa manera,
col·locant una manta ignífuga.
En l’ús de soldadura elèctrica es tindrà present que el portaelectrodes estigui
convenientment aïllat, que els cables d’alimentació estiguin en perfecte estat i que
el grup de transformació estigui convenientment aïllat per evitar el risc de
contactes elèctrics.
Posat que es faci el muntatge de l’estructura metàl·lica a base de passadors,
l’operari que realitzi aquesta operació emprarà el
cinturó de seguretat
convenientment ancorat o situat dintre d’una guíndola.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat amb
protector auditiu tipus orellera, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de
treball i botes de seguretat de cuir.
En el control de la qualitat de la soldadura mitjançant processos de radiacions
gamma, l’operari ha d’anar protegit amb davantal, guants adequats i polaines per
evitar que les radiacions gamma li arribin el seu cos.
És prohibit, en el cas que s’abandoni el tall d’obra, dipositar a terra la pinça i
l’elèctrode directament connectat al grup ; i inclòs en el cas d’un perllongat abandó
del tall d’obra deixar el grup transformador en tensió.
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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.
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.
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S’hauran d’emprar mantes ignífuges sempre que per les característiques del tipus
de treball es pugui produir un incendi.
S’haurà de considerar la previsió d’un sistema contra incendis en els talls d’obra on
es realitzin treballs susceptibles de generar un incendi (per exemple : soldadures,
tall de metalls mitjançant bufador, tractament tèrmic mitjançant material
bituminós).
S’haurà de mantenir a cada moment el tall d’obra net i endreçat.
S’haurà de garantir, a cada moment, la il·luminació diürna i nocturna.
S’haurà de garantir a tots els talls d’obra el subministrament elèctric.
S’haurà de garantir el subministrament d’aigua a totes les plantes.
S’haurà de garantir l’evacuació de runes.

NOUS ELEMENTS AUXILIARS
A aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per realitzar els
treballs d’aquesta activitat.
Oxitallada
Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Dúmpers de petita cilindrada
Planta de formigó
Bombatge de formigó
Serra circular
Armadura
Grúes i aparells elevadors
Màquina pilotadora de trepà i grua mòbil de gelosia
Passarel·les
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular

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












Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i
entornpeu L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà haurà de tenir com a
mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants hauran d’estar situats a 2,5
metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1
mm. i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un
entramat de protecció constituït per una malla electrosoldada de 150x150mm. i un
gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un
guardacòs en forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. A la part superior disposa d’un
tub quadrat que es clavarà a la xarxa, aquest tub a la vegada estarà subjectat per
guardacossos cada 2,5m.
Malla electrodosada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Xarxes horitzontals subjectes per mènsules : formades per un cargol de pressió i un
tornapuntes. La xarxa estarà formada per panys de 3x3 metres, de xarxa de
poliamida de 100x100 mm., com a màxim, i corda de 4 mm. com a mínim. La corda
perimètrica ha de ser de poliamida de 12mm. com a mínim. La xarxa es subjectarà
al forjat mitjançant anelles embegudes en el procés de formigonat, separades 20
cm i empoltrat-se al forjat 5 cm. com a mínim. L’altre extrem de la xarxa anirà
agafada a la barra metàl·lica que es recolza en l’extrem de les mènsules contigües.
Formant tot plegat un conjunt, de manera que quedi garantit el fre de la caiguda
d’un treballador des d’una alçada de 6 metres com a màxim.
Extintors d’incendis tipus A i/o B, segons els casos.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres amb taulons de
2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

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














Senyal d’advertència de càrrega suspesa.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de material inflamable.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.
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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)
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ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
5.- Relació d'Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual de les activitats més representatives:

-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (molt especialment per les traginadores de trabuc ”dúmpers”
de petita cilindrada).


-

Treball amb encofrats i armadures:
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de lona i cuir (tipus americà).
Granota de treball.
Davantal, en cas de treballs en taller ferralla.


-

Pels treballs amb el bufador:
Cascos de seguretat.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d'infrarojos.
Guants de cuir.
Davantal de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.


-

Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Davantal de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.


-

Treballs de bulonat:
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.


-

Treballs de formigonat i vibrat:
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat de goma de canya alta.
Guants de neoprè.
Granota de treball.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l'empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts al R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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COBERTES
1. Introducció
1.1 Definició:
Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, col·locats en la part
exterior d’un edifici el cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps.
1.2 Tipus de cobertes:




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

1.3 Observacions generals:
Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar
les humitats per filtració o per condensació, a part de proporcionar un cert grau
d’aïllament.
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta.
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta,
amb aquesta finalitat es farà ús dels sistemes d'elevació tenint en compte que es
recomana, un cop realitzat aquest aplec, cal iniciar el desmuntatge de la grua i enllestir
el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues pot arribar fins al forjat de la
coberta.
Si atenent a les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot
instal·lar en el forjat de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les
elevacions del material necessari. La instal·lació de la grueta s’haurà de realitzar de
manera que quedi garantitzada la seva estabilitat, respectant en cada moment la
capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de característiques.
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions col·lectives en
el lloc on s’estigui realitzant aquesta.
S’ha de considerar, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les
cerques perimetrals de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra;
les instal·lacions d'higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i
electricitat).
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COBERTES INCLINADES
1.- Definició i descripció
1.1 Definició:
Conjunt constructiu constituït per una sèrie d’elements disposats a la part superior de
l’estructura amb una pendent superior al 5% per facilitar l’evacuació de l’aigua.
1.2 Descripció:
La coberta inclinada es construeix sobre un suport inclinat, que pot ser:




un forjat de formigó que segueixi la pendent de la coberta.
un tauló format per dues capes de rajola comuna, encadellats ceràmics, tauló de
fusta, etc. sustentats per envanets de sostremort ,cerres, etc.
un entramat de llistons de fusta.

Les variables que es combinen per establir el sistema més adequat són:





la pendent.
la forma de la peça bàsica.
la fixació.
la permeabilitat.

Segons els paràmetres constructius anteriorment citats podem distingir diferents tipus
de cobertes inclinades:






teula: Que combina una certa porositat amb un hàbil disseny geomètric. Col·locada
en sec, ha de tenir poca pendent per aguantar-se i per aquest motiu s’ha d’encobrir
força. Si s’agafa amb morter, requereix pendents entre el 20% (15 cm.
d’encobriment) i el 50% (7 cm.). Si emprem fixacions metàl·liques, es poden
augmentar les pendents i disminuir així l’encobriment.
pissarra: és un material més impermeable però amb la impossibilitat de generar
formes geomètriques adequades, per aquest motiu requereix un doble cobriment i
una pendent no inferior al 50%.
sintètiques(fibrociment, PVC, fibra de vidre, etc.): són làmines planes o ondulades
impermeables que permeten gran variabilitat de pendents.
galvanitzades, aleaccions lleugeres i xapa: són làmines metàl·liques, de zinc, coure o
plom que són totalment impermeables i amb la possibilitat de fer tot tipus
d’encobriment presenten una variabilitat entre un 5% i 90º.

Per realitzar estructures de formigó armat serà imprescindible considerar el següent
equip humà :



Gruistes.
Paletes.

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




Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc
“dumper”,per al transport auxiliar, etc.
Estris: bastides de façana, proteccions col·lectives i individuals, etc.
Eines manuals.
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Preses provisionals d’aigua i electricitat.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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TANCAMENTS EXTERIORS
1. Introducció
1.1 Definició:
Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici.
1.2 Tipus de tancaments exteriors:
Façanes de fàbrica:




blocs.
maons:
obra vista.
revestit.
acabats penjats.
vidre.

Façanes prefabricades:




tancament cortina.
plafons pesats de formigó.
plafons lleugers.

1.3 Observacions generals:
La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el
forjat corresponent, per això haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material
a les respectives plantes per a la confecció d'aquest tancament.
Segons criteris d'eficàcia i seguretat, l’empresa constructora haurà de considerar una
previsió d'elements auxiliars, com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes
elevadores, etc.
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les
proteccions col·lectives al lloc on s'estigui construint.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que
estigui instal·lat el muntacàrregues, les guies del qual estaran perfectament ancorades a
l'estructura de l'edifici, segons criteris d'eficàcia i eficiència respecte a d’altres aparells
elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la grua torre si no s’ha previst
cap elevació de pes superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i tenint
present que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil.
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas
i de treball mitjançant punts de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat
lumínica mitjana de 100 lux.
Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques
perimetrals de limitació del solar per evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les
instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals de obra (aigua i
electricitat).
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FÀBRICA DE MAÓ
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic.
1.2 Descripció:
L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop
desencofrada i neta la planta, es puguin iniciar aquestes tasques, ja que així es
minimitza el risc de caiguda a diferent nivell.
El procés constructiu és repetitiu per a cada planta, i normalment s' inicia a la planta
baixa.
La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases:





col·locació d'aplomades, per a cercar la verticalitat i la col·locació de regles.
senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.
col·locació de la primera filada i successives, fins a l'alçada de les espatlles.
instal·lació d' una bastida de cavallets si es realitza des de l'interior, i si el tancament
es realitza des de l'exterior s'adaptarà la plataforma de treball perquè estigui
recolzada sobre la bastida, essent aquesta bastida tubular modular o bastida
penjada; perquè la realització del treball es faci de manera ergonòmica i amb
seguretat s'haurà de garantir el subministrament dels elements necessaris per a la
seva construcció. Per aquest motiu s'ha de considerar un aplec previ de material a
les respectives plantes. Aquest aplec del material que normalment es realitza amb
els palets corresponents, s'elevarà a través de la grua; si encara s'està construint
l'estructura, i si no n’hi hagués, a través del muntacàrregues auxiliat pels toros a la
corresponent planta. Pel transport del material paletizat des del camió fins al
muntacàrregues s'emprarà el carretó elevador. Posat que s'utilitzi la grua torre, el
transport des del camió fins a les plantes es realitzarà amb la forquilla portapalet
que es trobarà eslingada a la balda de la grua.

Per a realitzar els tancaments de fàbrica de maó serà imprescindible considerar l'equip
humà següent:




operadors de grua.
manobres.
operadors de carretó elevador.

També esdevindrà necessari tenir present els mitjans auxiliars que facin falta per dur a
terme la realització de la façana.





Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc ”dúmper” de petita
cilindrada pel transport auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla
portapalets, eslingues, proteccions col·lectives , individuals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d'aigua: s’instal·larà un muntant a la façana pel subministrament
d’aigua a cadascuna de les plantes.
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Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l'interior de l'edifici connectada a
la presa provisional general.
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FÀBRICA DE MAÓ
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 en cada activitat
només els Riscos més importants. I en la seva avaluació s’ha tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant
que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és
la conseqüència normalment esperada de la materialització del Risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses
que intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997,
del 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les
mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

1- Caigudes de persones a diferent nivell
ALTA
2- Caigudes de persones al mateix nivell
ALTA
3-Caiguda d’objectes per desplom
MÈDIA
4-Caiguda d’objectes per manipulació
BAIXA
5-Caiguda d’objectes
ALTA
6-Trepitjades sobre objectes
ALTA
7-Cops contra objectes immòbils
ALTA
8-Cops amb elements mòbils de màquines
MÈDIA
9-Cops amb objectes o eines
MÈDIA
10-Projecció de fragments o partícules
MÈDIA
13-Sobreesforços
BAIXA
16-Contactes elèctrics
MÈDIA
17-Inhalació o ingestió de substàncies nocives
MÈDIA
18-Contactes amb substàncies càustiques o MÈDIA
corrosives
26-O R: manipulació de materials abrasius
ALTA
27-Malalties causades per agents químics
MÈDIA
28-Malalties causades per agents físics
MÈDIA

Gravetat
MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU

Avaluació
del Risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ÍNFIM
ELEVAT
ELEVAT
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX

LLEU
LLEU
LLEU

MEDI
BAIX
BAIX

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
(17) Risc causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la
serra de trepar.
(27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.
(28) Risc causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de
trepar.
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FÀBRICA DE MAÓ
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls d’obra mitjançant el
muntacàrregues de l’obra, o si no es disposa d’aquest, s’emprarà la grua torre.
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de tancaments cal
assegurar-se que ja es troben construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar
definitives per a l’execució de l’obra restant.

PROCÉS












El personal encarregat de la construcció de la façana haurà de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la seva construcció
amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall d’obra net,
endreçat i il·luminat adequadament.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es col·locarà la corresponent barana de
seguretat en els perímetres i es taparan els buits horitzontals.
En cas que, per necessitats de construcció, no es pugui instal·lar la barana de
seguretat, l’operari exposat al risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el
cinturó de seguretat convenientment ancorat.
El tall de l’obra s’ha de mantenir net de fangs o d'altres substàncies pastoses per
evitar així relliscades.
S’haurà d’evitar la presència de material a la vora dels perímetres i es vetllarà per
la correcta instal·lació dels entornpeus a les baranes de seguretat, per evitar la
caiguda d’objectes.
En la manipulació dels materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques
per evitar cops, ferides i erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus dintre dels
elements mòbils, i en especial es vetllarà per no posar el peu sota del palet.
Amb la finalitat d’evitar lumbàlgies es procurarà que el transport manual de
material no sobrepassi el pes de 30Kg.
Es vetllarà en tot moment per la qualitat òptima dels aïllaments, així com per la correcta
disposició dels interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de
cuir de seguretat i cinturó de seguretat, si aquests treballs a desenvolupar
presenten qualsevol risc de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat, tot complint amb la normativa de seguretat
especificada en:
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grúes i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
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Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida penjada
Bastida de borriquetes
Sempre que les condicions de treball així ho exigeixin s’empraran d’altres elements de
protecció, que es col·locaran en l’obra atenent els criteris establerts per la legislació
vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora. (Art.7 RD 1627/1997)
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FÀBRICA DE MAÓ
4. - Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives citades en les normes de seguretat es troben constituïdes
per:









Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol.
L’alçada de la barana serà de 90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim
2,5cm de gruixària i 10cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d'estar
situats a 2,5m entre ells com a màxim.
Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1
mm. i reforç central amb tub buit, i en 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. En la part superior disposa d’un
tub quadrat que es clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà
subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Malla electrosoldada de 150x150mm. i gruix de 6mm.
Bastides de façanes.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2m quallades amb taulons
de 2,5cm. de gruixària i 20cm. d'amplària.

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en
conformitat amb la normativa assenyalada en aquesta activitat:












Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d'advertència de risc elèctric.
Senyal d'advertència de risc d’incendis.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es
col·locaran en l’obra tot seguint els criteris establerts per la legislació vigent,
reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa
constructora. (Art.7 RD 1627/1997).
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FÀBRICA DE MAÓ
5.- Relació d'Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:

-

Treballs de transport (conductors):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment per a les traginadora de trabuc “dúmper” de
petita cilindrada).


-

Per als treballs del ram de paleta:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona.
Guants de goma (neoprè) si es manipula els morters.
Granota de treball.
Botes de cuiro de seguretat.
Cinturó de seguretat, si cal.
Mascareta amb filtre antipols, si es manipula la màquina de trepar.
Ulleres antiimpacte, si es manipula la màquina de trepar.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran
proporcionata als treballadors , reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts en el RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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TANCAMENTS INTERIORS
1.- Introducció.
1.1 Definició:
Element constructiu, sense missió portant, que tanca i limita l’espai interior d’un edifici.
1.2 Tipus de tancaments interiors:


-

De totxo
Prefabricats:
plafons de guix-cartró.
plafons de guix o escaiola.
plaques de guix o escaiola.
plaques de formigó massisses o buides.

1.3 Observacions generals:
Un cop realitzat el forjat, es senyalitzarà la distribució dels envans a la planta
corresponent.
Es realitzarà l’aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on
es necessitaran per a la confecció d’aquests tancaments.
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets,
escales de mà., etc.
Si no s’han enllestit els tancaments exteriors, s’hauran de respectar les proteccions
col·lectives ja instal·lades.
En aquesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haurà de
tenir la precaució que estigui instal·lat el muntacàrregues, que les guies del qual
estiguin perfectament ancorades a l’estructura de l’edifici. L’ús de la grua torre s’ha de
restringir només a l’elevació de peces dels tancaments que, per la seva mida, és
impossible de realitzar l’elevació amb el muntacàrregues, si a causa de les necessitats
reflectides en el projecte no s’han de realitzar més elevacions especials a les futures
activitats, es recomana el desparament de la grua torre; donat que a partir d’aquesta
activitat, no és operativa amb un rendiment eficaç.
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum,
que han de tenir una mitjana d’intensitat lumínica de 100 lux.
S’han d’instal·lar tubs d’evacuació de runes per evitar l’acumulació impròpia d’aquestes
sobre el forjat.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les
tanques perimètriques de limitació del solar, per tal d’evitar l’entrada de personal aliè a
l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals
d’obra (aigua i electricitat).
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Divisions fixes sense funció estructural, formades amb totxos col·locats de cantell, per a
separacions interiors.
1.2 Descripció:
La construcció dels envans mitjançant totxos, encadellats, etc. Es realitza en les
següents fases:




Senyalització a planta, mitjançant blavet, de la primera filada.
Col·locació de la primera filada i successives, fins a l’alçada de l’espatlla.
Instal·lació d’una bastida de cavallets.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà
de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de
material, que normalment es realitza paletitzat, s’elevarà mitjançant la grua, si encara
s’està construint l’estructura, i en cas que no n'hi hagi, mitjançant el muntacàrregues,
auxiliat pels toros a la planta corresponent. El transport del material paletitzat des del
camió fins el muntacàrregues, es realitzarà mitjançant el carretó elevador.
Per realitzar els envans serà imprescindible considerar l’equip humà següent:




operadors de grua.
paletes.
operaris de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la
realització dels envans:








Maquinària: formigonera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita
cilindrada per a transport auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides de cavallets, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua: s’instal·larà un muntant al llarg de la façana per tal de
subministrar aigua a cada planta.
Es realitzarà una instal·lació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada
a la presa provisional general: de la presa general sortirà un cable que alimentarà
cada bloc i, d’aquest últim quadre, partirà el muntant, que alhora alimentarà cada
un dels quadres de les respectives plantes. Els quadres d’aquestes plantes
disposaran de disjuntors diferencials i magnetotèrmics per tal de protegir de
contactes indirectes i de curtcircuits-sobreintensitats. Independentment,
s’instal·larà un altre muntant, el qual alimentarà un punt de llum a cada planta, per
tal de facilitar la il·luminació a les respectives escales.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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DE TOTXO
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada
activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’han tingut en compte
les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant
que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és
la conseqüència esperada normalment de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà
modificar-se en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, de
24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats
per tal d’anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte les
mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell
MÈDIA
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
MÈDIA
3.-Caiguda d’objectes per desplom
BAIXA
4.-Caiguda d’objectes per manipulació
BAIXA
5.-Caiguda d’objectes
BAIXA
6.-Trepitjada sobre objectes
MÈDIA
7.-Cops contra objectes immòbils.
ALTA
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
MÈDIA
9.-Cops amb objectes o eines.
MÈDIA
10.-Projecció de fragments o partícules.
MÈDIA
13.-Sobreesforços.
BAIXA
16.-Contactes elèctrics.
MÈDIA
18.-Contactes amb substàncies càustiques o MÈDIA
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
ALTA
27.-Malaties causades per agents químics.
MÈDIA
28.-Malalties causades per agents físics.
MÈDIA

Gravetat
MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
LLEU

Avaluació
del risc
ELEVAT
MEDI
BAIX
ÍNFIM
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX

LLEU
GREU
GREU

MEDI
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
(17) Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la
serra de trepar.
(27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.
(28) Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el
muntacàrregues d’obra o, si manca, es farà servir la grua torre.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que
ja estiguin construïdes les instal·lacions d’higiene i benestar definitives per a
l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS


















El personal encarregat de la construcció dels envans ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció
d’aquesta amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat
i convenientment il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de
seguretat ja instal·lades en les activitats anteriors.
En cas que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de
seguretat, l’operari exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el
cinturó convenientment ancorat.
Quan per necessitats d’obra, s’hagin de treure proteccions col·lectives provinents
del tall d’estructures o anteriors, aquestes hauran de ser reposades a tots aquells
espais que les necessitin, i fins i tot, mentre aquell espai de temps en el qual, per
una raó o altra, no s’estigui treballant en aquell punt.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material ceràmic paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha
de ser auxiliat per plataformes específiques. En cas de no ser així, els palets es
col·locaran sempre més endins del cantell del forjat, per a que, d’aquesta manera,
les baranes de perímetre puguin continuar realitzant la seva funció.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, donat que, en cas de no fer-ho, poden convertir-se en un
llaç amb el qual, en ensopegar, es produeixin caigudes al mateix nivell, o fins i tot,
des d’alçada.
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
evitar cops, ferides i erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements
mòbils, i en especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar
manualment no superi els 30 kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En aquells treballs en els quals sigui necessari escarpa i punxó, els operaris es
protegiran els ulls amb ulleres antipartícules.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de
cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi hagués risc de
caiguda a diferent nivell.
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Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó
de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi hagués risc de caiguda a
diferent nivell.
S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de
l’alçada de l’espatlla.
Posat que es treballés a bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà
una protecció a base de barana perimètrica.
Les reixes de totxos i els munts de runa es disposaran de manera que no transmetin
als forjats, esforços superiors als d’ús.
Diàriament s’evacuaran les runes mitjançant els conductes d’evacuació situats a la
façana, els quals disposaran a cada planta de la seva corresponent obertura per una
correcta evacuació de les runes a sobre del contenidor situat a l’extrem inferior del
conducte.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al
desenvolupament d’aquesta activitat
Escales de mà
Camions i dúmpers de gran tonatge
Dúmpers de petita cilindrada
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bastida de borriquetes
Serra

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 R.D. 1627/1997)
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat,
estaran constituïdes per:








Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol.
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim,
2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar
situats a 2.5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades 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 tram de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de
ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs amb
forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior
disposa d’un tub quadrat, al qual es clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà
subjectat per guardacossos cada 2,5 m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb
taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a
la normativa ressenyada a aquesta activitat:













Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda d’objectes a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997).
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TANCAMENTS INTERIORS DE TOTXO
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:

-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita
cilindrada).


-

Pels treballs de maçoneria :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Guants de goma (neoprè), en cas de manipulació de morters.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si calgués.
Màscara amb filtre antipols, en la manipulació de la serra trepadora.
Ulleres antiimpactes, en la manipulació de la serra trepadora.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors amb ells, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut
que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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REVESTIMENTS DE PARAMENTS
1.- Introducció
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves
propietats i/o aspectes.
1.2 Tipus de revestiments:

-

-

-


-

-

-

-

Exteriors:
aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons
de fusta, perfils d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides
d’acer, o altres.
arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixt, que s’aplica per
eliminar les irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre
acabat posterior.
pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster,
manyeria i elements d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos.
Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de
resines sintètiques, que s’aplica en una o més capes a un parament prèviament
arrebossat amb la finalitat de millorar la superfície d’acabat del mateix.
Interiors:
aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro,
taules i taulons de fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat
decoratiu i plaques rígides d’acer inoxidable o PVC, o altres.
enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València
arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixt, que s’aplica per
eliminar les irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre
acabat posterior.
flexibles: revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics,
microfusta i microsuro, per a acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles
flexibles.
refererit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica a les parets per
preparar-les, abans de l’operació més fina del lliscat.
lliscat: revestiments continus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o
acabament que es fa a sobre de la superfície del referit.
pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster,
manyeria i elements d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos.
teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o
moquetes a base de fibra natural o artificial.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com:



per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc.
per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc.

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita
capacitat.
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Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball
mitjançant punts de llum la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de
100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les
tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a
l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals
d’obra (aigua i electricitat).

52/139

REVESTIMENTS EXTERIORS
1.- Definició i descripció
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les
seves propietats i/o aspecte.
1.2 Descripció:
Els revestiments es realitzen en les següents fases:




-

Revestits o xapats:
col·locació d’ancoratge.
muntatge de plaques.
Arrebossats:
tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà.
Humectar el suport prèviament net, i arrebossar.
es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.
Pintures:
la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc.
s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar.
es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
Adreçat:
s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha
adormit.
es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter.
passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà
de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de
material s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi: muntacàrregues,
gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors,
es realitzarà mitjançant carretó elevador.
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:




operadors de grua.
operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la
realització dels revestiments:





maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.
estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales
de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
presa provisional d’aigua.
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instal·lació elèctrica provisional.
instal·lacions d’higiene i benestar.
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REVESTIMENTS EXTERIORS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat
només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant
que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és
la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà
modificar-se en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de
24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les
mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
ALTA
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
ALTA
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
MÈDIA
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
BAIXA
5.-Caiguda d’objectes.
ALTA
6.-Trepitjades sobre objectes.
ALTA
7.-Cops contra objectes immòbils.
ALTA
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
BAIXA
9.-Cops amb objectes o eines.
MÈDIA
10.-Projecció de fragments o partícules.
MÈDIA
16.-Contactes elèctrics.
MÈDIA
18.-Contactes amb substàncies càustiques o MÈDIA
corrosives
20.-Explosions.
BAIXA
21.-Incendis.
BAIXA
27.-Malalties causades per agents químics.
MÈDIA

Gravetat
MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
ELEVAT
ELEVAT
ÍNFIM
ELEVAT
ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI

MOLT GREU
GREU
GREU

MEDI
BAIX
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de
material de revestiment.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o
pigments tòxics.
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
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REVESTIMENTS EXTERIORS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el
muntacàrregues d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les
elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha
d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar
definitives per a l'execució de l’obra.

PROCÉS


















El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i
endreçada.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat
ja instal·lades a les activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.).
En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars,
comprovant-se les seves proteccions i estabilitat.
Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de
seguretat, l’operari exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el
cinturó convenientment ancorat.
S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser
auxiliada per plataformes específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en
“llaç” amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot
des d’alçada.
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
evitar cops, ferides i erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als
elements mòbils, i es tindrà especial cura de no posar el peu sota del palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest
no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de
cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a
diferent nivell.
Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es
posarà una protecció a base de barana perimètrica.
És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de
protecció contra les caigudes des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es
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penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb els què amarrar el fiador del
cinturó de seguretat.
Aplacat o xapat







En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament
prohibit l’ús de bastida penjada.
Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per
sota de +5 ºC.
No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat.
El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats
de laterals fixos o abatibles.
S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es
realitzarà un altre treball simultàniament, qualsevol que sigui aquest.
Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de
seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de
caiguda a diferent nivell.

Arrebossats i estucats en fred









Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on
s’hagin d’emprar, el més separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues
innecessàries.
Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de
treball sustentada mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per
accionament elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu
lliscament involuntari.
S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el
risc de caiguda d’objectes.
És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical
Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si
en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats,
es vigilarà que la instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió.

Pintures






S’evitarà el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als
treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els
protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla
facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i,
quan es necessiti, cinturó de seguretat).
El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es
portarà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.
Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments
tòxics, no es fumarà, menjarà ni es beurà,
Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors
hauran d’estar dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències
legals vigents; a aquest adaptador facial anirà acoblat el seu corresponent filtre
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químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega pigmentària i
sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.
Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts
irradiadors de calor, com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les
proximitats del tall un extintor.
L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà
de fer a recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan
s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una
volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació. S’instal·laran extintors
de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures.
Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de
repartiment de càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries.
El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació.
A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents
senyals: advertència material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grues i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bombatge de morter
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida penjada
Bastida de “borriquetes”
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil

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 R.D. 1627/1997)
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REVESTIMENTS EXTERIORS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran
constituïdes per:







Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol.
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5
cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a
2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades 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
tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de
ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en
forma de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb
taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a
la normativa ressenyada en aquesta activitat:














Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997).
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REVESTIMENTS EXTERIORS
5.- Relació d’Equips de protecció individual
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:

-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita
cilindrada).


-

Pels treballs de pintura:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si correspon.


-

Pels treballs amb morters:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.


-

Pels treballs d’aplacat o xapat:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.

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 pel 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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REVESTIMENTS INTERIORS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les
seves propietats i/o aspecte.
1.2 Descripció:
Tipus de revestiments interiors:








aplacats o xapats.
arrebossats.
pintures.
Enrajolats de parets:
amb morter de ciment
amb adhesiu.
referits i lliscats.
tèxtils.
flexibles.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà
de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de
material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta finalitat:
muntacàrregues, gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva
planta. El transport de material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells
elevadors es realitzarà mitjançant el carretó elevador.
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip
humà:




operadors de grua.
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la
realització dels revestiments:







Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions
col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d‘higiene i benestar
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REVESTIMENTS INTERIORS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat
només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant
que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és
la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà
modificar-se en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de
24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul·lar o en el seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les
mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.

MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
ELEVAT
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI

BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de
material de revestiment o degut a la manipulació de l’esmoladora angular.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o
pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets,
aplacats, etc.
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REVESTIMENTS INTERIORS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el
muntacàrregues d’obra; per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per
elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han
d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar
definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS



















El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major
seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net,
endreçat i ben il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues
escales de mà, tant les de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de
caiguda a diferent nivell.
És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i
assimilables per evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures,
Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.
Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alçada sobre el paviment de dos metres.
En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es
posarà una protecció a base de barana perimètrica.
Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei
sense abans haver ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser
auxiliada per plataformes específiques de càrrega i descàrrega.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir
en un “llaç” amb el qual, en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell
o fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
tal d’evitar cops, ferides i erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als
elements mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el
palet.
Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no
superi els 30 Kg.
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És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense
les clavilles mascle-femella.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de
cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha
risc de caiguda a diferent nivell.

Aplacat o xapat





En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit
d’emprar el bastiment penjat.
No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat.
El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats
de laterals fixos o abatibles.
Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de
seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de
caiguda a diferent nivell.

Entaulellat








El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es
realitzarà a locals oberts per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols.
Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”.
Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes.
És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis.
Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al
costat dels talls, on les necessitin, situades el més allunyades possible dels trams,
per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin
les zones de pas.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i
botes de cuir de seguretat.

Arrebossats, referits i lliscats.








Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on
siguin necessaris, el més separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues
innecessàries.
Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de
pas.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades
mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament
elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament
voluntari.
Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc
de seguretat, guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i
cinturó de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a
diferent nivell.
En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es
compleixi el Reglament de Baixa Tensió.
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Tèxtils i flexibles.












El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma
espuma, etc.) es realitzarà mitjançant dos operaris per tal d’evitar els accidents per
interferències, ensopegades o sobreesforços.
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire
suficient tant com per la renovació constant com per evitar les possibles
intoxicacions.
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest
magatzem haurà de mantenir una ventilació constant.
És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar
perfectament tancats, per tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives.
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol
focus de calor, foc o espurna.
Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i
coles per evitar possibles incendis.
S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del
magatzem de coles i dissolvents, i del magatzem de productes tèxtils.
En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca.
En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un
cartell de no fumeu.
És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de
treball, botes de cuir de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté
productes volàtils químics tòxics.

Pintures









Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual
cosa es dotarà els treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball
adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de
seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè,
botes de seguretat i en els casos que es necessiti, cinturó de seguretat
El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i
d’altres, es durà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.
Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments
tòxics, no es fumarà, ni es menjarà ni es beurà.
Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors
hauran de ser dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals
vigents, a aquest adaptador facial hi anirà acoblat el seu corresponent filtre químic,
o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega de pigment i sense
dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.
Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts
irradiadores de calor, com treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels
voltants del tall un extintor.
L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran
de fer en recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan
s’emmagatzemin recipients que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una
volta periòdica dels mateixos per tal d’evitar el risc d’inflamació. S’instal·laran
extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures
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Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de
repartiment de càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries.
El magatzem de pintures disposarà de ventilació.
Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents
senyals: advertència de material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grues i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bombatge de morter
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes
Serra
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil

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 R.D. 1627/1997)
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REVESTIMENTS INTERIORS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran
constituïdes per:







Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol.
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5
cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a
2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades 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
tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de
ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en
forma de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb
taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

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
















Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

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

67/139

REVESTIMENTS INTERIORS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:

-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita
cilindrada).


-

Pels treballs amb pintura i coles:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si s’escau..


-

Pels treballs amb morters i guixos:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.


-

Pels treballs de revestit o xapat:
Cascos de seguretat
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà els treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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PAVIMENTS
1.- Introducció.
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o
aspecte.
1.2 Tipus de revestiments:




peces rígides: revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels
següents materials: pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó,
fusta i xapa d’acer.
flexibles: revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels
següents materials: moqueta de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a
interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloroprè.
soleres: revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de
formigó en massa, la superfície superior de la qual quedarà vista o rebrà un
revestiment.

1.3 Observacions generals:
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita
capacitat, sistemes de bombatge pneumàtic de morters o assimilables.
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del
desmuntatge de la grua.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball
mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica
mitjana de 100lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les
tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a
l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals
d’obra (aigua i electricitat).
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PAVIMENTS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o
aspecte.
1.2 Descripció:

-


-



tipus de revestiments amb peces rígides:
amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de
ciment, de ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa,
de xapa d’acer i d’asfalt.
amb llistons d’empostissar (mosaic).
amb posts (fusta).
amb lloses de pedra.
amb plaques de formigó armat.
amb llambordins de pedra i formigó.
tipus de revestiments flexibles:
Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o
heterogeni adherides a tocar o soldades.
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar;
de linòleum adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o
heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades.
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o
rebudes amb ciment.
tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material
s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues,
gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El
transport del material paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es
realitzarà mitjançant el carretó elevador.
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà:




operadors de grua.
enrajoladors i d’altres.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la
realització dels paviments:




Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc
“dúmper” de petita cilindrada per transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc.
Estris.
Eines manuals.
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Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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PAVIMENTS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat
només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant
que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és
la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de
24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
10.-Projecció de fragments o partícules
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques
corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.

Probabilit
at
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
o MÈDIA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA

Gravetat
MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
MEDI
MEDI
ÍNFIM
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de
material o degut a la manipulació de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(16) Risc específic en treballs de poliment
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o
pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar.
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PAVIMENTS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el
muntacàrregues d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les
elevacions de morters, formigons i materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha
d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar
definitives per l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS

















El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat
i ben il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat
ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb
garlandes i senyalitzar el risc de pis lliscós.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alçada sobre el paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets
convenientment bragat a la grua.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser
auxiliat per plataformes específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se
en un “llaç”, amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i
fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
evitar cops, ferides i erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als
elements mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el
palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no
superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les
clavilles mascle-femella.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de
cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha
risc de caiguda a diferent nivell.
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Peces rígides






















El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als
pulmons per treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques.
El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el
tallador a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del
tall en suspensió.
Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt
de compte amb la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el
trànsit de personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà de protegir la zona de
tall.
Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.
Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes
emplintades, cas de no estar paletitzats i totalment fetes les vorades.
Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades
dins de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu
contingut.
El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments
de la càrrega.
Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de
gàbies de transport per evitar accidents per vessament de la càrrega.
Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de
plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments.
Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles
a les superfícies recentment solades.
Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al
costat dels talls, a on es vagi a col·locar.
Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin
les zones de pas.
Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra,
es tancarà l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció
obligatòria.
Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència
de “perill” amb rètol de “paviment lliscant”
Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per
evitar els accidents per risc elèctric.
Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció
antiatrapaments, per contacte amb els raspalls i papers de vidre.
Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de
vidre es realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.
Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no
siguin de pas, i han de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el
treball.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de
seguretat.
Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola
antilliscant.
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Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat,
ulleres antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols.
Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes,
per evitar accidents per descontrol de la càrrega i lumbàlgies.
Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i
amb un rètol de “superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.
Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats
per tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.
Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar
accidents per contacte amb energia elèctrica.
Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material
aïllant de l’electricitat.
Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran
sempre amb la màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”.
Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades
immediatament de les plantes.
Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles
generades; que s'hauran d’evacuar als muntacàrregues.

Flexibles














Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al
costat dels talls on s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams,
per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de
pas.
És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats
s’apagaran immediatament, per tal d’evitar incendis.
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire
suficient per a la renovació constant, evitant atmosferes tòxiques.
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem
haurà de mantenir una ventilació constant.
És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar
perfectament tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives.
Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles,
per evitar incendis.
S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de
cada porta del magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics)
S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del
magatzem de coles i dissolvents i del magatzem de productes plàstics.
En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un
rètol de no fumeu..
Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol
focus de calor, foc o espurna.
És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de
treball, botes de cuir de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté
productes volàtils químics tòxics.
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ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat:
Dúmpers de petita cilindrada
Grues i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bombatge de morter

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 R.D. 1627/1997)
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PAVIMENTS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran
constituïdes per:






Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana
ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells
com a màxim.
Baranes modulars formades 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
tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de
ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en
forma de muntant.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a
la normativa ressenyada en aquesta activitat:














Senyal de perill.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.

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 R.D. 1627/1997).

77/139

PAVIMENTS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:

-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita
cilindrada).


-

Pels treballs amb coles i dissolvents:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si s’escau.


-

Pels treballs amb morters, formigons i llots:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de goma de seguretat.


-

Pels treballs de col·locació de paviment:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Genolleres.
Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.
Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.

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 pel 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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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
1.- Introducció.
1.1 Definició:
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el
composen.
1.2 Tipus de sostres:


-

Revestiments de sostres:
referit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica per preparar els
sostres, abans de l’operació més fina del lliscat.
lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminació o
acabament que es fa sobre la superfície del referit.
pintures: revestiment continu de sostres i elements d’estructura, fusteria, manyeria
i elements d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos.
Cels rasos:
continus: formació de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d’edificis.
de plaques (discontinus): formació de sostres amb juntes aparents, suspesos
mitjançant entramats metàl·lics, a interiors d’edificis.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets,
bastides tubulars modulars, bastides tubulars modulars sobre rodes, plataformes
elevades hidràulicament, escales de mà, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran muntacàrregues i
gruetes de petita capacitat.
S’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum,
la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mitjana de 100lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les
tanques perimètriques de limitació del solar, per evitar l’entrada de personal aliè a
l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com, també, les preses provisionals
d’obra (aigua i electricitat).
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Cara inferior del forjat que cobreix una construcció, edifici i els espais interiors que el
composen.
Cel ras constituït per canyís, escaiola o peces especials d’un material qualsevol, que es
penja del forjat, donat que no té funció resistent.
1.2 Descripció:
Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment
dels sostres, distingint els diferents tipus:
 Revestiment de sostres:
Per a la realització de revestiment, es muntarà una tarima sustentada sobre cavallets,
aquesta plataforma haurà de cobrir, en una o vàries fases, segons la dimensió de la
superfície, tota la superfície a recobrir. Aquesta es realitza per donar facilitat al
treballador que ha d’atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de
col·locació de guixos i pintures.
 Cels rasos:
Per a la realització de cels rasos s’auxiliaran els treballs amb escales de tisora per a la
col·locació de les guies o penjadors fins a 3 metres i per alçades superiors es realitzarà
la col·locació amb petites torres de bastida tubular modular amb rodes.
Els cels rasos es poden realitzar:
- sense guies: formació de sostres mitjançant plaques suspeses mitjançant penjadors,
a interiors d’edifici.
- amb guies (discontinus) : formació de sostres amb juntes aparents, suspesos
mitjançant entramats metàl·lics, a interiors d’edificis.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà
de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de
material s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta fi: muntacàrregues,
gruetes, etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel
transport del material paletitzat, des del camió o magatzem fins els aparells elevadors
es realitzarà mitjançant carretó elevador.
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà:




operadors de grua.
operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas.
operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la
realització dels revestiments:



Maquinària: formigonera pastera, bombatge de morter, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallet, escales de mà, proteccions
col·lectives i personals, etc.
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Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
Presa provisional d’aigua.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat
només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant
que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és
la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de
24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.

MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
ELEVAT
MEDI
ÍNFIM
BAIX
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
MEDI

BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

MEDI
BAIX
BAIX
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombeig de material
o degut a la manipulació de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de peces per recobrir sostres.
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el
muntacàrregues d’obra i la grueta per a elements de poc pes.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha
d’assegurar que ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar
definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS



















El personal encarregat de la realització dels cels rasos ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall (bastida)
net, endreçat i ben il·luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
És prohibida la formació de bastides mitjançant un tauló recolzat als graons de dos
escales de mà, tant les de recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de
caiguda a diferent nivell.
És prohibida la formació de bastides mitjançant bidons, piles de materials i
assimilables, per evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures.
Les bastides per a la instal·lació de cels rasos sobre rampes tindran la superfície
horitzontal i vorejats de baranes reglamentàries en el cas de risc de caigudes a
diferent nivell. És permès el recolzament a un graó definitiu i cavallet sempre que
aquesta s’immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin.
En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se
les seves proteccions i estabilitat.
S’ha de mantenir la bastida neta de substàncies pastoses per tal d’evitar relliscades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alçada sobre el paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llaç” amb el
que, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
evitar cops, ferides i erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements
mòbils, i en especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no
superi els 30 Kg.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les
clavilles mascle-femella.
És vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
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Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de
cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha
riscos de caiguda a diferent nivell.
Les runes s’aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el
muntacàrregues.
És prohibit de llençar les runes directament pels forats de la façana o dels patis.
Els sacs i planxes s’aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin
a utilitzar, el més separats possible dels trams on s’han d’evitar sobrecàrregues
innecessàries.
Els aplecs de sacs o planxes es col·locaran de manera que no obstaculitzin les zones
de pas.

Revestiments de sostres (referits, lliscats i pintures)









En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de
l’obra. Quan un pas quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de
senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de direcció obligatòria.
Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres,
es recolzarà sobre cavallets.
Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície
horitzontal i quallada de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant
graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes.
Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà sobre cavallets metàl·lics o
de fusta. És prohibida expressament la utilització de bidons, piles de materials i
escales recolzades contra el parament.
En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides
tubulars modulars.
Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en què
s’hagin d’emprar, el més separats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues
innecessàries.
Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Els operaris que realitzin la manipulació de guixos, hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si
a aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

NOTA: Pel que fa a pintures, veure pintures
Cels rasos
Sense guies




En tot moment es mantindran netes i endreçades les superfícies de trànsit intern de
l’obra. Quan un pas quedi tallat temporalment per les bastides s’haurà de
senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de direcció obligatòria.
Posat que la plataforma de treball estigui situada a una alçada inferior a 2 metres es
recolzarà sobre cavallets.
Les plataformes sobre cavallets per a la instal·lació de cels rasos tindrà la superfície
horitzontal i quallada de taulons, que cobreixin tota la zona a treballar, evitant
graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes.
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Les bastides per a la instal·lació de cels rasos s’executarà a sobre de cavallets
metàl·lics o de fusta. És prohibida expressament la utilització de bidons, piles de
materials i escales recolzades contra el parament.
Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col·locaran bastides
tubulars modulars.
Per apuntalar les plaques fins l’enduriment del penjat (estopa, canya, etc.)
s’utilitzaran suports de taulonet a sobre de puntals metàl·lics telescòpics, per evitar
els accidents per desplom.
El transport de sacs i planxes es realitzarà interiorment, preferentment dalt d’un
carretó de mà, per evitar sobreesforços.

Amb guies






Les escales de mà per emprar han de ser del tipus de tisora, dotades de sabates
antilliscants i cadeneta de control d’obertura màxima, per evitar accidents per
inestabilitat.
Les plataformes de treball dalt de cavallets tindrà un ample mínim de 60 cm.
La instal·lació de cels rasos es realitzarà des de plataformes ubicades dalt d’una
bastida tubular (a més de dos metres d’alçada) que estaran closes per una barana
de seguretat amb passamà a 90 cm d’alçada, barra intermèdia i sòcol.
Les plataformes instal·lades a bastides tubulars sobre rodes no s’utilitzaran sense
haver ajustat els frens de trànsit, abans de pujar a elles.
Les bastides que s’han de construir per a la instal·lació de cels rasos (metàl·lics,
cartró premsat, etc.) es muntaran dalt de cavallets sempre que l’alçada sigui inferior
a dos metres.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars,
desenvolupament d’aquesta activitat:
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grues i aparells elevadors
Esmoladora angular
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida de borriquetes
Serra
Taladradora portàtil

s’empraran

pel

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997)
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran
constituïdes per:






Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol.
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5
cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a
2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades 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 tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de
ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en
forma de muntant.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a
la normativa ressenyada a aquesta activitat:















Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 R.D. 1627/1997)
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RECOBRIMENTS DE SOSTRES
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:

-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita
cilindrada).


-

Pels treballs amb pintura:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.
Pantalla facial, si convingués.


-

Pels treballs amb guixos:
Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.


-

Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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RAM DE FUSTER
1.- Introducció.
1.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de
funció no estructural.
1.2 Tipus de fusteria:
De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb
fusteria de perfils, fusta, rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials:
 acer.
 acer inoxidable.
 alumini (aliatges lleugeres).
 fusta.
 PVC (plàstics).
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes
de:




acer.
fusta.
vidre.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues.
En els treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball
mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica
mitjana de 100lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal·lades les
tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a
l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals
d’obra (aigua i electricitat).
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1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i
vidres de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural.
1.2 Descripció:
Abans de l’inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar
l’aplom dels paraments i l’escairat de brancals i llindes.
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base
encastats o ancorats.
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de
base o directament a l’obra. Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents
a les finestres o portes.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de
considerar un previ aplec de material a la planta baixa. Aquest aplec de material
s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o muntacàrregues, a
mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà:




operadors de grua.
fusters.
vidriers.

També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la
realització de la fusteria:






Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.
Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil,
esmoladora, serra circular manual, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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FUSTERIA
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada
activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s’ha tingut en compte
les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant
que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és
la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de
24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials tallants.
27.-Malalties causades per agents químics.

ALTA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
LLEU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
MEDI
BAIX
ÍNFIM
ELEVAT
MEDI
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc específic causat per l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a
fusta.
(17 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
(26) Risc causat per la manipulació de vidres.
(27) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
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RAM DE FUSTER
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el
muntacàrregues d’obra.
A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja
estiguin construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a
l’execució de la resta de l’obra.

PROCÉS
















El personal encarregat de la col·locació de la fusteria ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat
ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser
auxiliat per plataformes específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir
en un “llaç” amb el qual, en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins
i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
evitar cops, ferides i erosions.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar
casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de
cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha
risc de caiguda a diferent nivell.
En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al
buit, es posarà una protecció a base de barana perimètrica.
És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les
caigudes des d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms
de l’estructura, cables a on amarrar el fermall del cinturó de seguretat.
És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i
assimilables per evitar la realització de treballs dalt de superfícies insegures.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alçada sobre el paviment de 2m.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Ram de fuster



Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades.
En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra.
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Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en
blocs perfectament fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre.
Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.)
s’hissaran a les respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al
muntacàrregues. En arribar a la planta d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es
descarregarà a mà.
En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació,
es deixaran anar els fleixos i es descarregaran a mà.
Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a
la seva ubicació definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu
apuntalament, falcat, estampit sigui segur.
Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de
tenir barana de seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5m.
Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop
passats, es reposarà immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi
hagi risc de caiguda a diferent nivell, el treballador haurà d’emprar el cinturó de
seguretat convenientment ancorat.
Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran
mitjançant trompes d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a
aquest fi.
Els treballs de col·locació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a
mínim entre dos operaris.
Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després
d’haver acabat el procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base,
per a que acabi el risc d’ensopegades i caigudes.
Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre
sota ventilació per “corrent d’aire”.
El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació
directa i constant, així com un extintor de pols química seca al costat de la porta
d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill d’incendi, i un altre de no fumeu.
Els operaris que realitzin la col·locació de marcs, bastiments de base, batents, etc.
hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de
treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs per
desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.

Muntatge de vidre








Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi.
A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments
que s’estan envidrant.
És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instal·lació de vidres.
Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls.
Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local. La manipulació de
les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses.
El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instal·lar
immediatament.
Els vidres transparents ja instal·lats s'assenyalaran adequadament.
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Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt
d’un jaç de taulons de fusta; el vidre es col·locarà quasi verticalment, lleugerament
decantat contra un parament determinat.
Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical.
Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instal·lació dels vidres a les finestres, estaran
protegides a la part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90cm.
d’alçada, mesurada des de la plataforma de treball, formada per passamans, llistó
intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit durant els treballs.
Els operaris que realitzin la col·locació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i
cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a
diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat.
Escales de mà
Grues i aparells elevadors
Esmoladora angular
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997)
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RAM DE FUSTER
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran
constituïdes per:







Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol.
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5
cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a
2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades 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
tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de
ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en
forma de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb
taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a
la normativa ressenyada en aquesta activitat:
















Senyal d’advertència de caiguda d’objectes.
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de risc d’incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997).
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RAM DE FUSTER
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:




-

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Pels treballs de fusteria de fusta:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre.
Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc.
Pels treballs de tancaments metàl·lics:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora.
Pels treballs de cristalleria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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INSTAL·LACIONS
1.- Introducció.
1.1 Definició:
Col·locació i muntatge d’un conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a
proporcionar un servei.
1.2 Tipus d’instal·lacions:







Electricitat i audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7,8) consisteix, amb les
corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu
interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates,
en el cas d’instal·lacions encastades. A més, s’inclou la instal·lació de caixes de
distribució, els mecanismes de comandament, els elements de seguretat, etc. que
són necessaris pel correcte funcionament del sistema d’il·luminació, telefonia,
vídeo, TV, megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. instal·lats a un edifici.
Instal·lació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis) : (ref.
InsFl1,2,3,4,5,6,7,8)
Fontaneria.
Sanejament.
Calefacció.
Gas
Instal·lació d’aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)
Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s’inclou des de la col·locació del pal de
les antenes receptores i de les línies de repartiment, fins l’arribada del
subministrament dels diferents punts de connexió dels aparells interiors.
Ascensors i muntacàrregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,6,7) partint del buit previst ja de les
fases d’estructura i tancaments, es procedirà, d’una banda, a la col·locació de les
portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a la instal·lació de guies,
maquinària, contrapesos i cabina exterior del buit.

1.3 Observacions generals:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com bastides de cavallets,
escales de mà i tisora, eines manuals, etc.
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball
mitjançant punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica
mitjana de 100lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les
tanques perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a
l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també, les preses provisionals
d’obra (aigua i electricitat).
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Instal·lació elèctrica: Conjunt de mecanismes i utillatges destinats a la distribució i
consum d’energia elèctrica a 220/380 volts, des del final de la presa de la companyia
subministradora fins a cada punt d’utilització de l’edifici.
Instal·lació d’àudio-visuals: Conjunt de sistemes electrònics destinats a la transmissió
per cable de senyals elèctriques d’alta freqüència per a les funcions de telefonia, tèlex,
vídeo, megafonia, TV, etc.
1.2 Descripció:
Les instal·lacions per cable per a la transmissió dels impulsos elèctrics de freqüència
industrial (instal·lació elèctrica de 220/380 volts) i d’alta freqüència (instal·lació d’àudiovisuals de molt baixa tensió) es realitzaran mitjançant cables entubats, i a cada punt de
distribució hi haurà la seva corresponent caixa de connexions.
S’han d’individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir:
electricitat, telefonia, vídeo, megafonia, TV per cable, etc.
Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, així com les
seves caixes de distribució, que hauran de tenir accés per realitzar les operacions de
connexió i reparació.
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho,
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat
tancat(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació elèctrica i d’àudio-visuals serà imprescindible considerar el
següent equip humà:



electricistes.
ajudes de maçoneria.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la
realització de la instal·lació:





Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora
portàtil, màquina per fer regates, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I AUDIOVISUALS
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat
només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant
que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és
la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de
24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
ÍNFIM
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
ELEVAT
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS :
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT


Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la
resta de l’obra.

PROCÉS
Xarxa interior elèctrica i àudio-visual


















El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i
endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de
seguretat ja instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
evitar cops, ferides i erosions.
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de
seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la
neteja del tall per evitar el risc d’ensopegades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alçada sobre el paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra,
sense la utilització de les clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell
degut a treballs realitzats sobre superfícies insegures.
En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instal·lació a zones de risc de
caiguda al buit (escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa
de seguretat.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble
aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran
retirades i substituïdes per altres en bon estat de manera immediata.
Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’edifici,
l’últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la
companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per
a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el
personal abans d’iniciar-se, per evitar accidents.
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Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a
fons de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres
elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués,
granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Xarxa exterior elèctrica










El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà
entubats i enterrats a rases.
A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i
pous (MovEZ).
Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi
igual a l’alçada d’aquests elements més cinc metres.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de
treballadors amb senyals previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es
senyalitzaran amb llums vermells.
Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin
les distàncies de seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi
pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66Kv, a una distància de 3m, i
superiors a 66Kv, a una distància de seguretat de 5 metres.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de
seguretat.

Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió











El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
Durant el procés d’instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte
les cinc regles d’or de seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:
Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors
que assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu.
Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
Reconeixement de l’absència de tensió.
Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.
S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans
de qualsevol manipulació.
En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran
d’emprar casc de seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta
i perxa.
L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa
Tensió es realitzarà amb l’edifici desallotjat de personal, en presència del
comandament d’obra i de la direcció facultativa.
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Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a
comprovar l’existència real a la sala de la banqueta de maniobres, perxes de
maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i que els operaris es trobin
vestits amb les peces de protecció personal.
Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats
dels elements següents:
placa d’identificació de cel·la.
Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a
impartir a les víctimes.
Esquema del centre de transformació.
Perxa de maniobra.
Banqueta aïllant.
Insuflador per a la respiració boca a boca.
En l’entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i
triangle d’advertència de perill.
En els treballs d’instal·lació del grup transformador i annexos s’hauran de
considerar els treballs auxiliars de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa
i treballs de soldadura per a la col·locació de ferramentes que es regiran segons la
norma de soldadura elèctrica EstAc5.
La col·locació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que
haurà de complir amb la normativa de grues mòbils de ConMu4.
S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió
s’ha de considerar el “Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres
de Transformació” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d’1 de desembre
de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988).
Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el
“Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària
del 9 d’octubre de 1973”

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els
treballs d’aquesta activitat.
Escales de mà
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997)
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran
constituïdes per:








Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb
un diàmetre mínim de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100
mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. de
diàmetre com a mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes
són els elements estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment
tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp.
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol.
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5
cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a
2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades 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
tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de
ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en
forma de muntant.
Extintor de pols química seca.

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











Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997).
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INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ÀUDIO-VISUALS
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:

-

Treballs de transport:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.


-

Pels treballs d’instal·lació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Guants aïllants, si els calgués.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.


-

Pels treballs d’instal·lació (alta tensió) :
Cascos de seguretat.
Guants aïllants.
Granota de treball.
Botes aïllants.
Protecció d’ulls i cara.
Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.
Perxa aïllant.


-

Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates).


-

Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions
de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997).
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Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Instal·lació de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d’instal·lacions per a aigua potable
(bombes, vàlvules, comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i
aparells pel subministrament i consum.
Instal·lació de sanejament: sistemes d’evacuació i tractament d’aigües brutes.
Instal·lació de gas: conjunt d’instal·lacions per al subministrament de gas (vàlvules,
comptadors, etc.), conduccions (muntants), distribució per plantes i aparells pel
subministrament i consum.
Instal·lació de calefacció: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan
moure l’aigua calenta, no superior a 90 ºC, per un circuit tancat, per augmentar la
temperatura ambiental mitjançant la radiació tèrmica dels radiadors.
1.2 Descripció:
Considerarem dos tipus d’instal·lacions de fluids:



les connectades a una xarxa de subministrament o evacuació pública: aigua,
sanejament i gas.
les que són totalment independents: calefacció.

En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho,
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat
(cables, tubs, etc.).
Per realitzar la instal·lació de conductes de fluids, serà imprescindible considerar l’equip
humà següent:




lampistes.
paletes.
operari que realitza les regates.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la
realització de la instal·lació:






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

Probabilitat

Gravetat

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

ALTA
ALTA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA

MOLT GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
MOLT GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
CRÍTIC
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI
BAIX
MEDI

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


Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la
resta de l’obra.

PROCÉS
Xarxa interior














El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i
endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de
seguretat.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
evitar cops, ferides i erosions.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de
seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la
neteja del tall, per evitar el risc d’ensopegades.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una
alçada sobre el paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra,
sense la utilització de les clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell
degut a treballs realitzats a sobre de superfícies insegures.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble
aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran
retirades i substituïdes per d’altres en bon estat de manera immediata.

Instal·lació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals.




El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local
tancat.
Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.
Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb
l’ajuda del ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap
guia que penjarà d’ella, per evitar els riscos de cops i enganxades.
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Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament
al lloc d’ubicació, per evitar accidents a les vies de pas intern.
El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta,
ventilació per corrent d’aire i il·luminació artificial si fos necessària.
El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà
inclinant la càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi
l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i ensopegades amb d’altres operaris a llocs
poc il·luminats.
Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin
estelles durant la feina.
Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a
la instal·lació dels muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar
l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó de seguretat contra les caigudes.
Es rodejarà amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no
puguin cobrir-se després d’haver acabat l’aplomat, per evitar el risc de caiguda.
Es mantindran nets de trossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura que
s’avanci, aplegant la runa per al seu vessament, pels conductes d’evacuació, per
evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s’hagi de soldar amb
plom s’establirà un corrent d’aire de ventilació, per evitar el risc de respirar
productes tòxics.
El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats
s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per
corrent d’aire, porta amb pany de seguretat i il·luminació artificial.
La il·luminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de
gasos liquats es realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de
seguretat.
A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal
normalitzada de “perill explosió” i un altre de “No fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols
química seca.
És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.
És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar
incendis.
Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros
portaampolles.
S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.
Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les
mànegues hi hagi les vàlvules antiretrocés.
Les instal·lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un
cop s’hagin aixecat els parapets o baranes definitives.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de
seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir
i lona (tipus americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i
botes de cuir de seguretat.

108/139







Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de
seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball,
mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums
tòxics si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de
seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de
treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara
antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè, segons els casos, granota de
treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.

Xarxa exterior





El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major
seguretat possible.
La instal·lació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es
realitzarà enterrada a rases.
En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa
d’excavació de rases i pous.
Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de
seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s’empraran per
realitzar els treballs d’aquesta activitat.
Oxitallada
Escales de mà
Grua mòbil
Passarel·les
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida penjada
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Màquina de regates elèctrica

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997)
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran
constituïdes per:
 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol.
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5
cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a
2,5 metres entre ells com a màxim.
 Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a
la normativa ressenyada en aquesta activitat:
 Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
 Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
 Senyal d’advertència de risc, material inflamable.
 Senyal de prohibit el pas als vianants.
 Senyal de no fumeu.
 Senyal de protecció obligatòria del cap.
 Senyal de protecció obligatòria dels peus.
 Senyal de protecció obligatòria de les mans.
 Senyal de protecció obligatòria del cos.
 Senyal de protecció obligatòria de la vista.
 Senyal de protecció obligatòria de la cara.
 Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
col·locaran a l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los
al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora.
(Art. 7 RD 1627/1997).
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INSTAL·LACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:

-

Treballs de transport i fontaneria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat, si calgués


-

Pels treballs amb bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infrarojos.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Maneguins de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.


-

Pels treballs de maçoneria (ajudes) :
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturó de seguretat, si calgués


-

Pels treballs de soldadura elèctrica:
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les
corresponents Normes UNE.
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Conjunt d’aparells i conductes que agafen l’aire, i físicament el tracten per aconseguir
unes condicions d’higroscopicitat, temperatura i depuració determinades, per a
subministrar-lo immediatament.
1.2 Descripció:
Es distingeixen els diferents sistemes de condicionament de l’aire:




sistemes de tot aire.
sistemes d’aigua-aire.
sistemes d’aigua i expansió directa.

Cada un d’aquests sistemes està composat per un equip de tractament d’aire
(ventiladors, aparells de condicionament, etc.), d’un equip de refrigeració i/o calefacció
i un equip auxiliar (bombes, motors, etc)
En la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el
subministrament dels materials necessaris per dur a terme la instal·lació. Per fer-ho,
s’haurà de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat tancat
(cables, tubs, maquinària, etc.).
Per realitzar la instal·lació de l’aire condicionat serà imprescindible considerar l’equip
humà següent:



instal·ladors d’aire condicionat
paletes.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la
realització de la instal·lació:






Estris: bastida modular tubular, escala de tisora, escala de mà, proteccions
col·lectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora
portàtil, esmoladora angular, etc.
Instal·lació elèctrica provisional.
Instal·lació provisional d’aigua.
Instal·lacions d’higiene i benestar.
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de
riscos editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat
només els riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les
consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant
que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és
la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses
que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de
24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats
per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures
preventives que es desenvolupen a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
13.-Sobreesforços.
15.-Contactes tèrmics.
16.-Contactes elèctrics.
19.-Exposició a radiacions.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
BAIX
ÍNFIM
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
MEDI
BAIX
MEDI
MEDI
MEDI

OBSERVACIONS:
(8) Risc específic en l’ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixaclaus.
(19) Risc causat per les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la
soldadura elèctrica.
(28)
Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i a la
manipulació de maquinària de fer regates.
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT


Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la
resta de l’obra.

PROCÉS

















El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos
específics i l’ús dels mitjans auxiliars per realitzar-la amb la major seguretat
possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i
endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de
seguretat.
A la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per
evitar cops, caigudes i erosions.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aillaments, així com la correcta
disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
La il·luminació mínima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurats a una alçada
sobre el paviment de dos metres.
La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs
amb mànec aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de l’obra,
sense emprar clavilles mascle-femella.
Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors estaran protegides per doble
aïllament (categoria II).
Les eines dels instal·ladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran
retirades i substituïdes per d’altres en bon estat.
Els operaris que realitzin la instal·lació de l’aire condicionat hauran d’emprar casc
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir
de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de
seguretat, guants i maneguins de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball,
mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara antifums
tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de
seguretat, guants i maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de
treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i màscara
antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat,
guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè segons els casos, granota de
treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els calgués.

Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats:
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Recepció i aplec de material i maquinària.






















Es prepararà la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de
material, de manera que el paviment tingui la resistència adequada per evitar
capgirells i atrapaments.
Les màquines de gran dimensió s’hissaran amb la grua mòbil amb l’ajuda de
balancins que subjectaran la càrrega mitjançant les bragues, hissant la càrrega del
transport i posant-la a terra a una zona preparada a priori amb taulons de
repartiment, des d’aquest punt, es transportarà posteriorment al lloc d’aplec
definitiu.
Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i
guiats per dos operaris, per poder guiar còmodament la càrrega.
És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les mans.
El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant
exclusivament el personal necessari, per evitar així l’acumulació d’operaris i evitar
confusions.
S’empenyarà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops pels
corrons ja emprats.
El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o llocs
inclinats es dominarà mitjançant aparells designats per a aquest fi, el ganxo de
maniobra es subjectarà a un lloc sòlid, capaç de suportar la càrrega amb seguretat.
És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de fusta
quan la distància lliure de pas entre aquesta i els paraments verticals sigui igual o
inferior a 60 cm., per evitar així el risc d’atrapament per descontrol de la direcció de
la càrrega.
Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o
descendit per la rampa, s’ancorarà a llocs que garanteixin la seva resistència.
L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina,
s’executarà mitjançant un pla inclinat construït en funció de la càrrega que ha de
suportar i la inclinació adequada.
L’aplec de fan-coils s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra per evitar interferències
amb altres tasques.
Les caixes contenidores dels fan-coils es descarregaran fleixades o lligades a sobre
de batees o plataformes emplintades, per evitar vessaments de la càrrega.
És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega
Els blocs de caixes contenidors de fan-coils, etc. ,un cop situats a planta, es
descarregaran a mà i s’aniran repartint pels llocs d’ubicació per evitar interferències
als llocs de pas.
El muntatge de la maquinària a les cobertes (torres de refrigeració, climatitzadors,
etc.), no s’iniciarà fins que no s’hagi acabat el tancament perimètric de la coberta,
per evitar el risc de caiguda.
Els blocs de xapa (metàl·lica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats
mitjançant el ganxo de la grua.
Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades mitjançant
caps guiats per dos operaris. És prohibit de dirigir-los directament amb les mans.
Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a batees o plataformes
emplintades.
L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar
interferències als llocs de pas.
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Muntatge de canonades.


















El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicarà a un lloc preestablert, dotat de
porta, ventilació i il·luminació artificial al seu cas.
El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a espatlles d’un sol home, es
realitzarà inclinant la càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que va per
davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops o ensopegades amb d’altres
operaris.
Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per
un tercer a les maniobres de canvi de direcció i ubicació.
Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d’ús, evitant la formació
d’estelles mentre dura la tasca (les estelles poden ocasionar punxades i talls a les
mans).
Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin
passar els fils de les plomades. Les proteccions s’aniran treient a mesura que
ascendeixi la columna muntada. Si queda buit amb risc d’ensopegada o caiguda per
ell, es reposarà la protecció.
Els retalls sobrers s’aniran treient a mesura que es produeixin a un lloc determinat,
per a la seva posterior recollida i vessat pels conductes d’evacuació instal·lats per a
aquest fi, i així evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes
tòxiques. Els talls amb soldadura de plom es realitzaran a l’exterior o sota corrent
d’aire.
El local destinat per emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats,
s’ubicaran a un lloc ressenyat a l’obra, que estarà dotat de ventilació d’aire corrent,
portes amb pany de seguretat i il·luminació artificial si calgués.
La il·luminació del local on s’emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos
liquats es realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat
de “perill explosió” i un altre de “no fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instal·larà un extintor de pols
química seca.
La il·luminació al tall de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux,
mesurats a una alçada sobre el nivell del paviment pels voltants de dos metres.
Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portampolles.
S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitallada amb les bombones o ampolles de gasos
liquats exposades al sol.
S’instal·laran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de
muntatge i a sobre de l’aplec de canonades recomanant no emprar acetilè per
soldar coure.

Muntatge de conductes i reixetes.



Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a l’obra per evitar
riscos per interferències.
Les xapes metàl·liques s’emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de
repartiment als llocs senyalitzats a l’obra. Els aplecs no superaran 1,6 metres
d’alçada.

116/139













Les xapes metàl·liques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formació del
conducte per un mínim de dos homes, per evitar el risc de talls o cops per
desequilibris.
Durant el tall amb cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i
subjectades, per evitar els accidents per moviments indesitjats.
Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge l’abans possible per a la
seva conformació a la seva ubicació definitiva i evitar accidents al taller per
saturació d’objectes.
Els trams de de conducte es transportaran mitjançant bragues que l’abracin de boca
a boca mitjançant el ganxo de la grua, per evitar el risc de vessament de la càrrega
a sobre de les persones. Seran guiades per dos operaris que els governaran
mitjançant caps disposats per a aquest fi.
És prohibit expressament de guiar-los directament amb la mà, per evitar el risc de
caiguda per balanceig de la càrrega, etc.
Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre del banc mitjançant ganivetes.
És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de reblar
per evitar els accidents per trepitjades a sobre d’aquestos objectes.
Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per
evitar el descontrol de les peces.
Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i
cadeneta limitadora d’obertura, per evitar el risc de caiguda.
Els conductes per col·locar a alcades considerables s’instal·laran des de bastides
tubulars amb plataformes de treball amb un mínim de 60 cm. d’ample, rodejades
de baranes de seguretat.

Posada a punt i proves.






Abans de l’inici de la posada en marxa, s’instal·laran les proteccions de les parts
mòbils per evitar risc d’atrapaments.
No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina
sense haver apartat d’elles, eines que s’estiguin emprant, per evitar el risc
d’objectes o fragments.
Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els accidents.
Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació,
s’instal·larà al quadre elèctric un rètol de precaució amb la llegenda “No connecteu,
homes treballant a la xarxa”.
És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol màquina
sense abans haver procedit a la desconnexió de la xarxa elèctrica d’alimentació, per
evitar atrapaments.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel
desenvolupament d’aquesta activitat:
Oxitallada
Escales de mà
Grua mòbil
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
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Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil
Màquina portàtil de roscar

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 R.D. 1627/1997)
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran
constituïdes per:




Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol.
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm. i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5
cm. de gruix i 10 cm. d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a
2,5 metres entre ells com a màxim.
Extintor de pols química seca.

Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a
la normativa ressenyada en aquesta activitat:
















Senyal d’advertència de risc d’ensopegar.
Senyal d’advertència de risc de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc material inflamable.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal d’advertència de perill en general.
Senyal d’advertència de càrregues suspeses.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.
Senyal de protecció obligatòria de la vista.
Senyal de protecció obligatòria de la cara.
Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat.

Sempre que les condicions de seguretat 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 R.D. 1627/1997).
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INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT
5.- Relació d’Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els
següents:

-

Treballs de transport i fontaneria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat, si calgués


-

Pels treballs amb bufador:
Cascos.
Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions d’infraroigs.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Maneguins de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.


-

Pels treballs de maçoneria (ajudes):
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).
Protecció de les oïdes (en realitzar regates).
Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturó de seguretat, si calgués


-

Pels treballs de soldadura elèctrica :
Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es
dotarà als treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits
establerts pel 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 bats 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.
121/139

-

-

Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta
adhesiva.
S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau,
acetilè color vermell)
No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara
que ho tinguin en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient
perquè es produeixi una reacció química i doni lloc a un compost explosiu.
Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar
mascareta protectora amb filtres químics específics pels productes que vagi a cremar.
Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un
local ben ventilat.
Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el
treball d’una forma més còmoda, ordenada i alhora més segura.
Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant
encenedors o bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones.

ESCALES DE MÀ.









A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar
engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís
transparent.
No han de superar alçades superiors a 5 metres.
Per a alçades entre 5m i 7m 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.

GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC







El grup compressor s’instal·larà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra.
L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es
realitzarà a una distància mai inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de
riscos i de esllavissades.
El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de
manera que quedi garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de
camió es realitzarà completament immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar
moviments.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell
pneumàtic. En cas que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de
protecció individual (auriculars o tampons).
Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició
de tancat en prevenció de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En
el cas de l’exposició del compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà
de col·locar sota un ombràcul.
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S’instal·laran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors
auditius, ús dels resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de
mascaretes i ulleres.
Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a
15m dels martells (o vibradors).
Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com
també els mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent
estanquitat.
És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball.
Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.
S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del
mateix.
No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui
connectat al circuit de pressió.
No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.
L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat,
davantal, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres
antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.

CAMIONS I TRAGINADORES DE TRABUC “DÚMPERS” DE GRAN TONATGE













-

S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària.
Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en
possessió del corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen.
Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc
“dúmper”, i abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona.
En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes
d’accés, s’hauran d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut
marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre d’estacionament.
En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les
ordres dels senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas
a les unitats carregades.
S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar.
S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.
S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de
càrrega.
Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i
de què la plataforma estigui plana i sensiblement horitzontal.
Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant
les maniobres sense cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament.
En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de
seguretat quan surti de la cabina.
Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de
la maquinària, evitant la permanència d’operaris sobre el basculador.
Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora :
el conductor s’haurà de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’una
visera protectora.

123/139


-

s’ha d’assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant la descàrrega i la
càrrega estarà equilibrada quan es carregui.
s’han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega.
sempre que la maquinària es trobi a la cresta de un talús es respectarà la distància
de seguretat.
si el bolquet és articulat, aquest s’ha de mantenir en línia.
si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes pròpies
en cada tipus d’obertura, tancament i bloqueig de les portes.
Després de la descàrrega de la caixa basculadora :
no s’ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa
basculadora està totalment abaixada.

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA






Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i,
si es troben en un pendent, s’hauran de calçar les rodes.
A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases,
talús, pous, s’haurà de col·locar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de
trabuc “dumper” més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell.
A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la
mateixa i és prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.
Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és
prohibit el seu ús com a transport pel personal.
La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor.

RETROEXCAVADORA









S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines,
prohibició que s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
En marxa enrera, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.
Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà:
Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat
Comprovar el clàxon de marxa enrera.
En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament
prefixada,
baixar el catúfol i recolzar-lo a terra.
Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present :
Posar el fre d’estacionament.
Posar en punt mort els diferents comandaments.
Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria.
Treure la clau de contacte.
Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina.
S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de
curts períodes, el motor en marxa ni la cullera aixecada.
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PLANTA DE FORMIGÓ










La planta de formigó s’ha d’instal·lar molt a prop de l’accés a l’obra, per poder
evitar, així, el trànsit de camions cap a l’interior de l’obra.
Abans de la instal·lació de la planta de formigó cal preparar el terreny, donant-li un
cert vessament.
En la planta de formigó es procurarà que totes les escales i plataformes d’accés
tinguin les corresponents baranes de seguretat.
L’accés a la part superior, als sitges, per a la revisió de les vàlvules, haurà d’estar
Es garantitzarà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta.
Si el subministrament de formigó fresc al tall es fa mitjançant camions formigonera
s’haurà de senyalitzar els camins de accés i és prohibit la neteja de la cisterna a
l’interior de l’obra.
Si el subministrament del formigó fresc es fa mitjançant bombeig s’haurà d’ancorar
els conductes per evitar moviments que pugin deteriorar les conduccions, així
s’haurà de netejar els conductes un cop acabat el procés de formigonat de cada
jornada.
El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi
figurarà obligatòriament, els interruptors diferencials i magnetotèrmic per garantir
la protecció contra contactes.

BOMBEIG DE FORMIGÓ











L’equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar
especialitzat en aquest tipus de treball.
La canonada de la bomba de formigó s’haurà de recolzar sobre cavallets, esbiaixantse les parts susceptibles de moviment.
La mànega terminal d’abocada romandrà governada per un mínim de dos operaris
alhora, evitant, així les caigudes per possibles moviments incontrolats de la
mateixa.
Abans d’iniciar el formigonat d’una determinada superfície, s’haurà d’establir un
camí de taulons segur, sobre el qual es recolzin els operaris que realitzen l’abocada
dirigint la mànega des de castellet de formigó (torreta de formigonat).
La manipulació, el muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de
formigonat, serà dirigit per un operari especialitzat, evitant així, accidents per
tampons o sobretensions interns.
Abans d’iniciar el bombament de formigó s’haurà de preparar el conducte (ficar
greix a la canonada) enviant masses de morter de dosificació, per evitar obturació
del conducte.
És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja, si no s’ha instal·lat abans els
dispositius de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del
circuit.
En cas de detenció de la bola s’haurà de paralitzar la màquina, reduint la pressió a
zero i desmuntant tot seguit la canonada.
Els operaris lligaran la mànega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a
elements sòlids, allunyant-se del lloc abans de què comenci el procés.
S‘ha de revisar de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba de formigó i
s’haurà de tenir present que qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà
amb els circuits elèctrics apagats.
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Posat que s’apliqués el bombeig de formigó mitjançant el camió amb braç
desplaçable.
Caldrà estendre les potes estabilitzadores del camió abans de maniobrar per evitar
la bolcada.

SERRA CIRCULAR








S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres mil·límetres del disc de la
serra.
S’ha d’instal·lar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la
visibilitat per realitzar el tall.
S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del
tall, mitjançant un resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.
S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.
Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin
convenientment entrescades.
En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en
aquests moment no presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de
canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc.
S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual
es dictaminen les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre
maquinària.

ARMADURES













S’ha d’establir una zona d´aplec d’armadures ja treballades.
L’eslingat de les armadures per a l’elevació i el transport es realitzarà amb eslinges
que garantissin l’estabilitat de la peça en la seva manipulació.
S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall
d’obra.
En el cas de la fabricació d’armadures en la mateixa obra, s’haurà de preveure una
zona d’ubicació propera als accessos de l’obra.
L’organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació
dels ferros s’haurà de fer seguint la màxima directriu, és a dir, es col·locarà
primerament el magatzem de ferros no treballats, a continuació la cisalla, la
plegadora i finalment el taller de muntatge de cèrcols i graelles.
En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall
d’obra net i endreçat.
Qualsevol màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra.
Tota la instal·lació elèctrica del taller es trobarà centralitzada en un quadre de zona
on es trobaran els corresponents diferencials i magnetotèrmics.
Quan s’utilitzi la soldadura elèctrica es procurarà que la massa estigui a prop del lloc
on s’estigui realitzant la soldadura.
El grup convertidor de l’equip de l’instal·lació de la soldadura haurà d’estar
convenientment aïllat de les seves parts actives.
En cas que s’utilitzés el bufador per als talls de metalls, s’haurà de tenir present la
normativa d’oxitallada.
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GRUES I APARELLS ELEVADORS









-

-

En el cas de l’elevació i transport dels ferros corrugats, mitjançant grua, s’haurà de
vetllar per à que es faci un correcte eslingat.
L’eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a mínim, de 4.
S’haurà d’eslingar la càrrega amb una eslinga, com a mínim, de dos braços.
Mai s’ha de forçar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevació i si es
detectés deformacions o trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se
d’aquesta.
Els ganxos de l’eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de
seguretat.
En el cas de les eslinges metàl·liques, s’haurà de considerar la correcta situació i
dimensió dels seus corresponents dispositius.
El ganxo de la grua haurà de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.
La càrrega sospesa s’haurà de guiar amb sirgues per evitar moviments perillosos.
Alhora s’ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el
que queda contemplat a la nostra legislació vigent :
RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s’aprova el Reglament d’Aparells
d’elevació i la seva Manutenció.
Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s’aprova l’Instrucció Tècnica
complementària MIE-AEM2 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en
referència a grues desmuntables per a l’obra.
RD 2370/1996, del 18 de novembre, per el qual s’aprova l’Instrucció tècnica
complementària MIE-AEM 4 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció en
referència a grues mòbils autopropulsades emprades.

Maquinària (pilotadora de trepant, grua mòbil de gelosia)
Les màquines d’excavació de pous s’han de revisar-se diàriament, especialment:


Comandaments, nivells i cables.

I s’inspeccionaran la qualitat de les connexions dels cables, per a què ofereixin la seguretat
respectiva (revisió del número de "aprietahilos” i dimensió adequada d’aquests en funció
del cable).
Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió
s’executaran en els llocs determinats amb aquesta finalitat.
Les operacions de càrrega i descàrrega de la màquina pilotadora sobre el camió estaran
dirigides per un operari de provada experiència.
Les operacions de manteniment es realitzaran amb el trepant recolzat al terra en els
desplaçaments es procurarà mantenir el trepant el més aixecat possible.

PASSAREL·LES



L’amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm.
Quan l’alçada d’ubicació de la passarel.la estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà
de disposar de barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu).
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El terra de recolzament de la passarel.la ha de tenir la resistència adequada i mai
serà relliscós.
Les passarel·les es mantindran sempre lliures d’obstacles.
Les passarel·les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.
S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs.
S’han d’instal·lar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.

SOLDADURA ELÈCTRICA



















Els soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de
soldador, guants de cuir, granota de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir,
polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos que sigui necessari també
hauran d’emprar el cinturó de seguretat anticaiguda.
La pantalla de soldadura haurà de disposar del vidre inactínic adequat a la intensitat
de treball de l’elèctrode.
No es pot picar el cordó de la soldadura sense protecció ocular, els resquills de
cascareta despreses poden produir greus lesions als ulls.
No es pot mirar directament a l’arc voltaic sense la corresponent protecció ocular.
No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a
temperatura elevada.
S’ha de soldar en un lloc ben ventilat, evitant així, intoxicacions i asfixies.
Abans de començar la soldadura s’ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la
vertical del seu treball.
S’ha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el
seu perímetre, i pis format per taulons llisos de 2,5 cm de gruix que formin una
plataforma de treball de com a mínim 60x60
No s’ha de deixar la pinça damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haurà de
dipositar sobre un portapinces.
S’ha d’instal·lar el cableajat del grup de manera que s’evitin ensopegades i
caigudes.
No es pot utilitzar el grup sense que porti instal·lat el protector de clemes.
S’haurà de comprovar que el grup estigui connectat correctament a terra abans de
començar els treballs.
Posat que hi hagi pauses perllongades s’haurà de desconnectar el grup de
soldadura.
S’ha de comprovar que les connexions de les mànegues siguin totalment estancs a
la intempèrie.
Abans de començar els treballs caldrà comprovar que es trobin ben instal·lades les
pinces portaelectrodes i els borns de connexió.
Posat que hi hagi inclemència del temps s’han de suspendre els treballs de
soldadura.
S’ ha de col·locar al lloc de la soldadura un extintor contraincendis.

ESMOLADORES ANGULARS


S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de
prevenir-los.
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S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions,
emmagatzemant-lo en llocs secs lliures de cops i atenent a les indicacions del
fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les
característiques de la màquina.
No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació
de una pressió excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc,
sobrescalfament, pèrdua de velocitat i de rendiment, rebuig de la peça o reacció de
la màquina, pèrdua d’equilibri, etc.
Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà
d’assegurar la peça, de manera que no sofreixi moviments imprevistos durant
l’operació.
S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles
desperfectes al disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és
disposar de suports especials propers al lloc de treball.
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la
postura de treball, ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada
de la màquina, els efectes es poden arribar a multiplicar.
No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del
nivell de les espatlles, ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden
afectar a la cara, pit o extremitats superiors.
En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables
laterals o de pont.
En casos d’utilització de plats de polir, s’haurà d’instal·lar en la empunyadura lateral
la protecció corresponent per a la mà.
Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que
permeten, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o
inclinació del tall.
S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil,
executar treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos
esforços laterals del disc; en molts d’aquests casos serà necessari ajudar-se amb un
regle que ens defineixi netament la trajectòria.
Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector
amb una connexió per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible
si els treballs impliquen continus i importants desplaçaments o el medi de treball és
complex.
En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a
protecció abans de la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en
relació al soroll.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta
antipols si n’hi ha, un sistema eficaç d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i
protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix .
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GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO”
















En la col·locació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva
estabilitat, per aquest motiu, en la realització del forjat es col·locaran uns ferros
d’espera per amarrar les potes estabilitzades de la Grueta “maquinillo”.
L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que
ha de tenir la seva protecció diferencial i magnetotèrmica.
El “maquinillo” que cal instal·lar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador
de recorregut de la càrrega en marxa ascendent, comprovant-se la seva efectivitat
després del muntatge.
El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de
seguretat.
El “maquinillo” a instal·lar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la
maquinària amb tanca efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes.
S’ha de col·locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de
característiques de la Grueta tot ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar.
S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la
cota de la rasant de subministrament de material i en aquesta posició encara hi
quedin tres espires, com a mínim, enrotllades en el cabrestant.
S’ha de garantir el correcte ancoratge de l’extrem del cable al cabrestant perquè
quedi subjecte en cas de falsa maniobra.
S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions que
suporti la càrrega de trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4).
L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera
que el llaç estigui format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es
trobin convenientment instal·lats, que garanteixin la subjecció del cable a la bola
del ganxo.
L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona
(tipus americà), botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot
moment es trobarà subjecte, convenientment, a un ancoratge independent del
“maquinillo”.
La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa
d’advertència de càrrega suspesa.
En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest de
l’alimentació elèctrica.

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 :
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.
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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.

TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL


-

Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :
Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat
de càrrega del toro.
Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de
suportar i que aquesta estigui en bon estat.
Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.
Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les
forquilles.
Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les
càrregues, tot assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment
tancades sota el palet.
Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents
punts :
Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de
comandament en posició neutra.
Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del
recorregut.
Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle
al seu camí que pugui provocar qualsevol incident.
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Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt
voluminosa, controlant la seva estabilitat.
No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.
No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.
S’han de respectar els itineraris preestablerts.
Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens
situant-se l’operari al darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà
del 5%.
Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o
sobre el muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions :
S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui
suportar el pes del palet i del toro.
S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.
No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries
perquè no es dificulti la circulació.
En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a
un lloc previst d’estacionament i amb el fre posat.
Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al
voltant per tal que no hi hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en
ser aquesta dipositada al terra.
També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar
atrapat pel palet a les operacions de descens de la mateixa.
Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de
comunicar al servei de manteniment i deixar-lo fora de servei.

FORMIGONERES PASTERES










Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicarles a una distància superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per
evitar així el risc de caiguda a diferents nivells. Si es col·loca dintre de l’àrea
d’influència de gir de la grua torre es disposarà d’ un cobert per protegir la caiguda
d’objectes.
Abans de la instal·lació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny
donant-li un cert vessament.
La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal
de perill i un rètol amb la llegenda “ ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES
PERSONES NO AUTORITZADES”.
Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc
o “dumper”, separat del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de
cops o atropellaments.
S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície
d’estada de l’operador de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de
caiguda al mateix nivell per lliscament.
Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits
els òrgans de transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc
d’atrapament.
Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos
per moviments descontrolats.
L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.
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La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar
connectades a terra.
La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.
El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.
Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa
elèctrica.
Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà
de realitzar mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.
Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran
d’ancorar els conductes per evitar moviments que puguin malmetre les
conduccions, així com per netejar els conductes una cop finalitzat el procés de
bombeig, de cada jornada.

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR.
Muntatge:









-

Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si
és possible un aparellador o arquitecte tècnic.
Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada
adequadament.
Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte,
i si aquest no ho fos, es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà
clavetejat en la base de recolzament de la bastida, és prohibit de recolzar-se sobre
materials fràgils com ara maons, revoltons, etc.
Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors,
teulades, etc. s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que
aquest verifiqui la necessitat de reforçar o no aquestes zones de recolzament.
Les estructures metàl·liques en general requereixen càlculs exactes i precises regles
de muntatge. Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les
bastides tubulars.
En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels
diferents elements mentre es munta la bastida amb indicació dels amarratges
corresponents.
Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la
possibilitat de contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan
es realitzen el muntatge o es pugui entrar en la zona de influència de la línia
elèctrica, es prendran les següents mesures:
Es sol·licitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la
descàrrega de la línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació.
Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies
mínimes de seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida.

Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran:
- 3 metres per a tensió < 66.000 Volts
- 5 metres per a tensió > 66.000 Volts
 Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:
- Es sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la
línia elèctrica.
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-

posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants
sobre els conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.

Ús:







Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de
qualsevol inclemència del temps especialment de fortes ràfegues de vent.
Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:
L’alineació i verticalitat dels muntants.
L’horitzontalitat dels travessers.
L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.
L’estat dels ancoratges de la façana.
El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.
La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la
bastida.
La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra
inter-mitjana i sòcol.
La correcta disposició dels accessos.
S’hauran de col·locar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui
inacabada o sigui necessari l’advertència de qualsevol altre risc.
En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense
l’autorització del tècnic autor del projecte de muntatge.
En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb
doble aïllament i els portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.
En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i
endreçades. És convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries
durant la jornada evitant així que es deixin en la plataforma amb el consegüent risc
que aquest fet comporta.

Desmuntatge:







El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al muntatge i en
presència d’un tècnic competent.
És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals
s’hauran de baixar mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i
alhora convenientment subjectes. Les peces petites es baixaran amb una galleda o
pastera convenientment lligades.
Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar
quan abans millor i col·locar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible.
És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a
un altre de la bastida saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura.
Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa
Tensió, es procedirà de la mateixa manera que es va realitzar el muntatge.

Emmagatzemant :



Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les
inclemències del temps. Abans de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de
revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués.
S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un
magatzem i un taller mecànic que subministren sense retards a les obres la
maquinària, els estris i eines que es necessiten en condicions òptimes per a la seva
immediata utilització.
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BASTIDES PENJADES.










S’ha d’efectuar, abans de la seva utilització, el reconeixement i proves, amb la
bastida propera a terra i amb la corresponent càrrega humana i de materials al
quals ha de sotmetre’s.
Es donaran instruccions especials als obrers per a què no passin ni surtin de la
bastida, mentre no quedi assegurada la immobilitat d’aquesta respecte del mur en
sentit horitzontal.
Es vetllarà freqüentment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resta
de components de la bastida.
Els pescants hauran de ser metàl·lics; és prohibit la realització del mateix mitjançant
taulons embridats.
Les bastides penjades aniran proveïts de barana resistent junt al mur, de 0,70
metres i en els altres tres costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran
proveïts de sòcols.
La plataforma de la bastida haurà de tenir com a mínim 60 cm. d’amplària.
La distància entre el parament i la bastida serà inferior a 45 cm.
S’haurà de mantenir l’horitzontalitat de la bastida.
Qualsevol bastida penjada junt a l'aparell d’hissat haurà de disposar d’un
mecanisme anticaiguda.

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.

MÀQUINA DE TREPAR.




En la manipulació de la màquina de trepar, per tal d’evitar lesions als ulls els
operaris deuran emprar ulleres antiimpactes
En les operacions de tall de material ceràmic amb la màquina de trepar, es deurà
mullar les peces abans de tallar-les, i si no es pot mullar, donada la generació de
pols l’operari deurà emprar mascareta amb filtre mecànic contra la pols.
El radi del disc de la màquina de trepar ha d’estar d’acord amb les revolucions del
motor elèctric.

BOMBAMENT DEL MORTER


L’equip encarregat de la manipulació de la bomba del morter haurà d’estar
especialitzat en aquest tipus de treball.
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La canonada de la bomba del morter, s’haurà de recolzar sobre cavallets, travant
amb un tornapunta, baixant-ne les parts que siguin susceptibles de moviment.
La manipulació, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba del morter,
estarà dirigit per un operari especialitzat, per evitar accidents per obturació o
sobretensions internes.
Abans de l’inici del bombament del morter s’haurà de preparar el conducte (greixar
canonades) tot enviant masses de morter de dosificació, per evitar l’obturació del
conducte.
És prohibit d’introduir o accionar la pilota de neteja sense instal·lar abans els
mecanismes de recollida a la sortida de la mànega després del recorregut total del
circuit.
En cas que es detingués la bola es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a
zero i desmuntarà a continuació la canonada.
Els operaris lligaran la mànega terminal abans de començar el pas de la pilota de
neteja, a elements sòlids, allunyant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.
Es revisaran de manera periòdica els circuits d’oli de la bomba del morter i
qualsevol altra reparació de la màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics
apagats.

PISTOLA FIXA-CLAUS









El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig
correcte de l’eina, per tal d’evitar accidents per inexperiència.
En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el
control de la pistola i patir accidents.
En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control
de la pistola i patir accidents.
Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on
dispara.
Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.
No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.
No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars,
ulleres antiimpactes i cinturó de seguretat si els calgués.

PERFORADORA PORTÀTIL






El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig
correcte de l’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiència.
S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa
de protecció; en cas de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament
restituïda.
Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla
de connexió, posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la
màquina perquè sigui reparada.
S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.
No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.
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No intenti engrandir el forat oscil·lant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca
i produir serioses lesions.
No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar
amb un punxó, després apliqui la broca i embroqui-la.
La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà
mitjançant una mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les
corresponents proteccions.
És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora
portàtil mentre està connectada a la xarxa elèctrica.

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 la instrucció tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells
d'Elevació i la Manutenció referent a grues mòbils autopropulsades.

COLISSA ELÈCTRICA















Comprovi que a l’aparell no li manca alguna de les peces constituents de la seva
carcassa de protecció. En cas de deficiència, no utilitzi l’aparell fins que estigui
contrarestada la mancança.
Comprovi l’estat del cable i de la clavilla de connexió; rebutgi l’aparell si presenta
repèls que deixin al descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris
coberts amb cinta aïllant.
Triï sempre el disc adequat pel material a regatar. Consideri que hi ha un disc per a
cada feina; no els intercanviï, en el millor dels casos, els espatllarà sense obtenir
bons resultats i correrà riscos innecessaris.
No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posició inclinada de costat; el disc
podria trencar-se i produir-li lesions.
No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a
la seva reparació.
No colpegi amb el disc alhora que talla, això no accelerarà la velocitat de tall. El disc
pot trencar-se i produir-li lesions.
Eviti rescalfar els discos, podria ser l’origen d’accidents.
Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.
Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, és una
posició insegura.
No desmunti mai la protecció normalitzada de disc ni talli sense ella.
Desconnecti la regatadora de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de
canvi de disc.
Mulli la zona a tallar prèviament, reduirà la formació de pols.
Utilitzi sempre la màscara amb filtre mecànic antipols, evitarà lesions pulmonars.
El personal que manipuli la regatadora haurà d’emprar casc de seguretat, ulleres
aní-impactes, protectors auditius, màscara antipols, guants de lona i cuir (tipus
americà) i granota de treball.
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MÀQUINA PORTÀTIL DE FORJAR
Es tracta d’una màquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per
conduccions metàl·liques d’aigua, gas i fontaneria en general.
Els operaris de manejar les màquines de forjar han de ser experts en el seu ús, i
coneixedors dels riscos d’accident i de la seva prevenció.
S’ubicarà al lloc destinat per fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de l’obra.
 Les màquines de forjar, per instal·lar a l’obra, compliran els següents requisits:
- Les transmissions per politges estaran protegides mitjançant una carcassa que
impedeixi l’accés directe als òrgans mòbils.
- Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals per
l’operari encarregat de mantenir la màquina.
- Els comandaments de control estaran al costat del lloc de l’operari, amb accés
directe sense riscos addicionals. Aquest dispositiu ha d’estar protegit contra
l’accionament involuntari.
- Estaran dotades de retorn automàtic de la clau d’estrènyer quan s’acabi la pressió
de l’operari sobre ella.
- Els tubs en rotació quedaran protegits mitjançant carcassa anticops o enganxades.
 Les màquines de forjar seran alimentades elèctricament mitjançant un cable
antihumitat i dotada de conductor de presa de terra. La presa de terra es realitzarà
mitjançant el quadre de distribució en combinació amb els quadres disjuntors
diferencials del quadre general de l’obra.
 En aquestes màquines s’instal·larà un senyal de perill i un cartell amb el següent
rètol “ prohibit d’utilitzar al personal no autoritzat”.

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, o
construïdes a l’obra.

Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres :




vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I
estaran equipats amb seients i casellers individuals.
lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo
per cada 10 treballadors.
dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació
mínima d’una dutxa per cada 10 treballadors.
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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.

Barcelona , a 19 març de 2021

LA PROPIETAT
I.M.M.B.

L’ARQUITECTE TÈCNIC
Miquel Llauradó Sanahuja
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Andamios de fachada
Perspectiva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Barandilla esquinal
Larguero
Diagonal de punto fijo
Rodapie.
Pasador
Plataforma con trampilla
Diagonal con abrazadera
Barandilla
Escalera de aluminio
Marco
Soporte de iniciación
Placa
Plataforma metálica

Andamios metálicos sobre ruedas
Perspectiva

1.

Suplemento telescópico opcional.

L = 1 / 5 H cuando H sea menor de 7,5 mts.
L = 1 / 4 H cuando H sea superior de 7,5 mts.
OBSERVACIONES: En los castilletes de andamios móviles las ruedas dispondrán de enclavamientos (
mordazas o pasadores de fijación ).

Barandillas de seguridad
Con tornillo de apriete 1

Barandillas de seguridad
Empotrado en forjado

Barandillas de seguridad
Con tornillo de apriete 2

A.
B.
C.

Tipo 1.
Tipo 2.
Tipo 3.

Redes Horizontales
Con mensula con tornillo de apriete

Sujetada mediante ménsulas con tornillo de apriete.

Redes Horizontales
Detalle 1

A.
B.
C.
1.
2.
3.

MONTAJE DE RED EN ANGULO.
GRÁFICO SUPERFICIE RECEPCIÓN.
DESMONTAJE Y ELEVACIÓN DEL SALVACAIDAS.
Doblar por la diagonal de la red. Cuerda de poliamida d = 12 mm. (Refuerzo).
Piso de trabajo.
Velocidad caída 12 m/s.

Redes Horizontales
Detalle 2

A. ESQUEMA.
1.
Bastidor metálico.
2.
Cuerda perimetral poliamida de d = 12 mm. mínimo.
3.
Red de poliamida de mallero 100 mm. máximo y cuerda d = 4 mm mínimo.
B. DESPIECE.
3.
Red.
4.
Tirante red.
5.
Soporte.
6.
Brazo abatible.
C. MÓDULO SALVACAIDAS.
7.
Elemento de fijación.
8.
Tornapunta telescópico.
9.
Ménsula.
10.
Red.
11.
Bastidor.

Redes Horizontales
Sujeta mediante ganchos al forjado

HUECO 5,00 x 5,00 m. RED NY/4 L75
AGancho de sujeción colocado cada 0,50 m. para sujeción de red.
BGancho de sujeción colocado a 2 m. para amarre de cinturones de seguridad,
durante montaje y retirada de la red.
CCuerda 10 mm. para amarre de red a los ganxos de sujeción de redes.
DPaño de red NY/4 L75 dimensionado en función del hueco ( 5 x 5 m.).
ELazo con guardacabos
FAnclajes principales de la red.

Redes Verticales sujetas mediante mástiles tipo horca
Colocación con cajetín pasante

Redes Verticales sujetas mediante mástiles tipo horca
Detalles Suspensión y cosido

A. SUSPENSIÓN DE REDES DESDE LAS HORCAS.
1.
Cuerda de poliamida de d = 10 mm. cuelgue de red desde horca.
2.
Cuerda de poliamida de d = 10 mm. perimetral a la red para su cuelgue.
3.
Amarrage con nudo marinero.
B. COSIDO DE PAÑOS DE RED SOBRE HORCA.
4.
Malla de 10 x 10 cm: ennudada con cuerda de poliamida 4 mm.
5.
Cuerda de poliamida 10 mm. perimetral a la red.
6.
Cuerda de poliamida de 6mm./Cosido de paño de red.

Redes Verticales sujetas mediante mástiles tipo horca
Colocación con anilla en canto de forjado

A. HORCÓN SIMPLE.
1.
Cuerda perimetral trenzada a la malla.
2.
Malla ennudada en poliamida trenzada en rombo NY/4 L100.
3.
Lazo de marinero.
4.
Cuerda de poliamida d = 10 mm.
5.
Sección 80 x 40 x 1,5 mm.
6.
Anclaje.
7.
Cuña de immovilización.
8.
Empalme macho-hembra.

Redes Verticales sujetas mediante mástiles tipo horca
Detalle de anilla de sujección

A. PARA ANCLAJES DE LAS HORCAS DE SUSTENTACIÓN DE REDES.
1.
d 16 mm. unido a la armadura del zuncho.
2.
Tabica del encofrado.
3.
Doblado posterior para enhebrar la horca.
B. PARA ANCLAJES DE LAS HORCAS DE SUSTENTACIÓN DE REDES.
4.
Forjado o losa.
5.
Tabica del encofrado.
6.
d 16 mm unido a la armadura del zuncho

Escaleras de mano
Detalles

A. ESCALERAS DE MANO
1.
Punto de apoyo
2.
Peldaños ensamblados
3.
Largueros de una sola pieza
4.
Base
5.
Hasta 5 m. para escaleras simples
Hasta 7 m. para escaleras reforzadas
6.
Mínimo 1 m.
B. MECANISMOS ANTIDESLIZANTES.
C. SUJECCIÓN EN LA PARTE SUPERIOR.

Vallas
Valla peatonal

A.
B.
C.

Planta.
Alzado.
Perfil.

Bajantes de escombros
Esquema 1

A.
1.
2.
E.
B.
E.

PERSPECTIVA.
CUÑA.
PUNTAL.
ESCOMBROS.
PERFIL.
ESCOMBROS.

Bajantes de escombros
Esquema 2

A.
B.
1.
2.

SECCIÓN.
DETALLE.
Puntales.
Variable.

Tapas en huecos de forjados
Tapas de madera

A. PLANTA
1.
Hueco horizontal de 50 cm. x 50 cm.
B. CARA EXTERNA
2.
Tapa de madera armada mediante clavazón.
C. CARA INTERNA

Tapas en huecos de forjados
Mallazo en capa superior

1.

Mallazo en capa superior.

Zanjas
Perspectiva y detalle

A.
B.
C.

PROTECCIÓN EN ZANJAS.
EN HUECOS Y APERTURAS.
DETALLE PASARELA PEATONES.

Entibaciones
Criterios de diseño

Entibaciones
Tipos de entibación

A.
B.
C.

Entibación cuajada.
Entibación semicuajada.
Entibación cuajada.

Entibaciones
Detalles entibación módulos metálicos

A.
B.
1.
2.
3.
C.
1.
2.
3.
4.

PERSPECTIVA.
PROCESO.
Colocación del módulo.
Colocación del tubo en zona protegida
Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente.
EXCAVACIÓN.
Colocación del cabecero.
Simultánea a la excavación se van hincando los paneles.
Excavación acabada. Si es necesario, se coloca algun codal
para evitar el pandeo de los paneles.
Realizada la operación objeto de la zanja, se rellena de material
y simultáneamente se extraen los paneles.

Instalaciones eléctricas
Esquema Tipo

Zona A. Riesgo principal contacto indirecto.
Zona B. Riesgo principal contacto directo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Armario de distribución general, fabricado en material aislante.
Línea subterránea.
Montantes.
Toma de tierra.
Aislamiento reforzado.
Aislamiento reforzado.
Mando de corte general, exterior.
Armario interior al edificio (pequeña potencia).
Armario interior al edificio (gran potencia).
Conexión tierras de protección en espera para el edificio definitivo.
Anillo en el fondo de la excavación.
Conductor de protección incorporado a las canalizaciones y cables.
Circuito de puesta a tierra.

A.
B.

Armario de distribución protegido a la entrada por un dispositivo diferencial de media
sensibilidad retardado para alimentar las distintas máquinas de potencia exteriores al edificio.
Armario de distribución protegido en la entrada por un dispositivo diferencial de media sensibilidad
retardado para alimentar los distintos montantes.

Instalaciones eléctricas
Instalación eléctrica provisional

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conexión al armario de distribución general.
Toma de tierra o conjunto de tomas de tierra interconectadas.
Piso.
Piso.
Planta baja.
Anillo protector sótano.

Señalización
Advertencia

Señalización
Prohibición

Señalización
Obligación

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (I.M.M.B.)
2. PLEC DE CONDICIONS
Estudi de seguretat i salut
Reforma interior parcial del Mercat del Carmel
Carrer Llobregós, nº 149-159. Barcelona

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART I
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas,
del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives
adequades als riscos que comporti la realització de l'obra.
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost
general de l'obra com un capítol més del mateix.
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta
execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics
generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats.
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i
salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el
pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica
convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni dels nivells
de protecció continguts en l'estudi.
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un
estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra
intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de
seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat
per part del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres
autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques.
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques es
farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la
inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic.
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista
elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen
i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi
sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes de mesures alternatives
de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no
podrà implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas
de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes

de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà
implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5
del RD.
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta
circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte
d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva
aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra.
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció
facultativa.
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i
salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat
pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.
En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de supervisió de projectes o
òrgans equivalent.
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació
de coordinador, en poder de la direcció facultativa.
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents en l'obra, els
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i
salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en
ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció
facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-quatre hores, una copia a la
Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza l'obra.

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest.
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà
d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra
de forma visible, actualitzant-se si fos necessari.
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure
el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les
Administracions públiques competents.

Barcelona , a 19 març de 2021

LA PROPIETAT
I.M.M.B.

L’ARQUITECTE TÈCNIC
Miquel Llauradó Sanahuja

PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. PART II
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS
PREVENTIUS:

Aspectes generals


















REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de
febrer de 1.940, en vigor capítol VII.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL R.D. 486/1.997 de
14 d'abril de 1997.
REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L'EDIFICACIÓ. Conveni O.I.T. 23 de Juny de
1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958.
ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970.
B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E.
16 de Març de 1.971, en vigor parts del títol II.
REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de
30 de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O.
12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983
de 28 de Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre
de 1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.
LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de
1995.
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de
Gener de 1997
SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997
B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de
14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE
CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS.
R.D. 487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de
1997.














FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS. O. de 22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig
de 1997.
EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E.
de 24 de Maig de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de
12 de Juny de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS
DELS EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7
d'Octubre de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D.
1627/1997 de 24 d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.
MODIFICACIONS R.D. 1627/1997 de 24 d'Octubre:
 R.D. 337/2010, de 19 de març, pel que es modifica 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.
 R.D. 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la “Ley 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
o Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción..
o Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación.
 R.D. 604/2006, de 19 de amig, pel que es modifica el “Real Decreto 39/1997, de 17 de
gener, 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.
o Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción..
 R.D. 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es 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”.
o Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.



NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condicions ambientals



“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de Trabajo”. R.D. 486/1997, de 14
d’abril,
“Disposiciones de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido”. R.D. 286/2006, de 10 de març, (BOE60 11-03-2006).

Incendis



Codi tècnic de L’Edificació. R.D. 314/2006, de 17 de març (BOE-A-2006-5515)
“Reglamento de instalaciones de protección contra incendios”. R.D. 1942/1993, de 5 de
novembre, (BOE-A-1993-29581).

 ORDENANCES MUNICIPALS
Instal·lacions elèctriques






“Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09”. 223/2008, de 15 de
febrer, (BOE-A-2008-5269)
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. R.D. 842/2002, de 2 de agosto (BOE-A2002-18099).
INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

Maquinària









REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ I LES INSTRUCCIONS TÈCNIQUES. R.D. 2060/2008, de
12 de desembre, (BOE-A-2009-1964)
REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8
de Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.
REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de
Juny de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.
REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de
Juliol de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS. R.D. 88/2013 de 8 de febrer, (BOE-A-2013-1969)
I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES. R.D. 836/2003, de 27 de juny
(BOE-A-2003-14326)
I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9
de Juny de 1.989.
I.T.C-MIE-MSG-SM-1: “Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas,
elementos de máquinas o sistemas de protección, usados”. R.D. 1849/2000, de 10 de
novembre (BOE-A-2000-21837)

Equips de protecció individual (EPI)




COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL. R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992.
Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3
de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS
TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre.

Senyalitzacions



DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL
TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS. M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3-IC

Varis


QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1299/2006, de 10 de novembre, (BOE 302, de
19/12/2006) Se modifica el grupo 6 por el art. único.2 del R.l D. 1150/2015, de 18 de
desembre (BOE-A-2015-13874).



CONVENIS COL·LECTIUS.

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual.

PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.
PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció,

R.D. 773/1997, del 30/05/1997
B.O.E. nº 140 de 12/06/1997

U.N.E.-E.N. 397: 2012

U.N.E.-E.N. 166: 2002
U.N.E.-E.N. 169: 2003
U.N.E.-E.N. 170: 2003
U.N.E.-E.N. 170: 2003

U.N.E.-E.N. 352-1: 2003
U.N.E.-E.N. 352-2: 2003
U.N.E.-E.N. 458: 2005

us, precaucions de treball i manteniment.
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat,
calçat de protecció i calçat de treball d'ús professional
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional.
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.

U.N.E.-E.N. 344: 1997
U.N.E.-E.N. 345: 1997
U.N.E.-E.N. 346: 1997
U.N.E.-E.N. 347: 1997

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda
U.N.E.-E.N. 341: 1997
d'altures.Dispositiu de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.
U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia
d'ancoratge rígida.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.
U.N.E.-E.N. 353-2: 2002
Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia
d'ancoratge flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 354: 2004
d'altura.Elements de subjecció
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 355: 2002
d'altura.Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en posició de
U.N.E.-E.N. 358: 2000
treball i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de
subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 360: 2002
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 361: 2002
d'altura.Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 362: 2005
d'altura.Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 363: 2009
d'altura.Sistemes anticaigudes.
Equips de protecció individual contra la caiguda
U.N.E.-E.N. 365: 2005
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estàndard.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.

U.N.E. 81233: 1991
E.N. 136: 1998
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1999
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1999
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1999

Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres
mixtes. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc
provistos de màscara, mascarilla o conjunt
broquet.Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit
per utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial
tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants
amb vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.
PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de
prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part2: Determinació de la
resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a la
permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).
Requisits generals pels guants.
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la
contaminació radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.
VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del
comportament dels materials a l'impacte de petites
partícules de metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes químics
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin
una protecció química a certes parts del cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les
tècniques connexes. Part1: requisits generals.

U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 2000
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 2001
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995

U.N.E.-E.N. 139:2005

U.N.E.-E.N. 149:2001
U.N.E.-E.N. 405:2002

U.N.E.-E.N. 374-1:2004

U.N.E.-E.N. 374-2:2016

U.N.E.-E.N. 374-3:2004

U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

388:2004
407:2005
420:2004
421:2010

U.N.E.-E.N. 60903:2005

U.N.E.-E.N. 340:2004
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348: 1992
U.N.E.-E.N. 467:1995

U.N.E.-E.N. 470-1:1995

Especificacions de robes de protecció contra riscos de
quedar atrapat per peces de màquines en moviment.
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. 510:1994
U.N.E.-E.N. 532:1996

Barcelona , a 19 març de 2021

LA PROPIETAT
I.M.M.B.

L’ARQUITECTE TÈCNIC
Miquel Llauradó Sanahuja

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (I.M.M.B.)
3. PRESSUPOST
Estudi de seguretat i salut
Reforma interior parcial del Mercat del Carmel
Carrer Llobregós, nº 149-159. Barcelona

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

5,00

54,55

272,75

1,00

200,71

200,71

5,00

51,82

259,10

1,00

200,71

200,71

5,00

57,74

288,70

1,00

200,71

200,71

CAPITOL 23 SEGURETAT I SALUT
SUBCAPITOL 2301 EQUIPAMENT I MANTENIMENT
HQU1B130

mesLlog.mòd.pref.sanitaris 2,4x2,6m

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2
dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres
ex terior

HQU1B330

u

1

5,000

5,000

Transport entr.,retir, munta. i desmunt.mòd.pref.sanitaris 2,4x2

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a
obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric
50 litres
ex terior

HQU1D150

1

1,000

mesLlog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
ex terior

HQU1D390

u

5

5,000

Transportentr.,retir, munta. i desmunt.mòd.pref.vestidors 8x2,4m

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors
a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre
xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
ex terior

HQU1E150

1

1,000

mesLlog. de mòd.pref.menjador 3,7x2,4m

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
ex terior

HQU1E350

u

5

5,000

Transport entr.,retir, munta. i desmunt.mòd.pref.menjador 3,7x2,

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell
ex terior

1 de marzo de 2021

1

1,000
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

HQU1H110

mesLlog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lavabo,+m

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

5,00

141,64

708,20

10,00

100,00

1.000,00

4,00

99,45

397,80

2,00

87,75

175,50

2,00

72,80

145,60

2,00

25,06

50,12

2,00

53,74

107,48

1,00

28,81

28,81

4,00

58,38

233,52

Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo
amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs
ex terior

HQU152MG

1

5,000

5,000

mesLloguer mòdul prefabricat oficines

Lloguer mòdul prefabricat d'oficines de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica i de telecomunicacions, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial.
ex terior

HQU100MG

u

2

5,000

10,000

Escomesa provisional elèctrica a caseta

Escomesa provisional elèctrica a caseta d'obra.
ex terior

HQU101MG

u

4

4,000

Escomesa provisional de fontaneria a caseta

Escomesa provisional de fontaneria a caseta d'obra.
ex terior

HQU102MG

u

2

2,000

Escomesa provisional de sanejament a caseta

Escomesa provisional de sanejament a caseta d'obra.
ex terior

HQU25701

u

2

2,000

Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmunt.inclòs

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
treballadors

HQU2GF01

u

2

2,000

Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
treballadors

HQU27902

u

2

2,000

Taula fusta tauler melamina,3,5mx0,8m,p/10pers.,col.+desmunt.inc

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a
10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
treballadors

HQU22301

u

1

1,000

Armari metàl·lic,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmunt.inclòs

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
oficina

HQU2E001

u

1

4,000

4,000

Forn microones p/menjars,col.+desmunt.inclòs

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
1 de marzo de 2021
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

QUANTITAT

PREU

IMPORT

1,00

88,89

88,89

20,00

16,62

332,40

1,00

100,00

100,00

1,00

81,53

81,53

18,00

35,40

637,20

2,00

125,00

250,00

45,00

16,62

747,90

20,00

35,41

708,20

36,00

16,45

592,20

TOTAL SUBCAPITOL 2301 EQUIPAMENT I MANTENIMENT........

7.808,03

1

HQUZM000

h

4,400

PARCIALS
4,400

Mà obra,neteja+conservació instal·lacions

Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions
ex terior

HQUA1100

u

4

5,000

20,000

Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
ex terior

HQUA3100

u

1

1,000

Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
ex terior

HQUAM000

u

1

1,000

Reconeixement med.

Reconeixement mèdic
treballadors

HQUAP000

u

1

18,000

18,000

Curs.prim.aux+socorr

Curset de primers auxilis i socorrisme
treballadors

H15Z2011

h

2

2,000

Senyaler

Senyaler
treballador

H15Z1001

h

1

5,000

9,000

45,000

Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec.

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
treballadors

H16F1004

h

4

5,000

20,000

Informació SiS obra

Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
trebalaldors

1 de marzo de 2021

2

18,000

36,000
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

18,00

6,04

108,72

9,00

6,17

55,53

4,00

4,97

19,88

2,00

8,47

16,94

2,00

7,95

15,90

4,00

19,73

78,92

9,00

0,69

6,21

4,00

1,47

5,88

18,00

1,52

27,36

SUBCAPITOL 2302 PROTECCIONS INDIVIDUALS
H1411111

u

Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
treballadors

H1421110

u

18

18,000

Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
treballadors

H1423230

u

18

0,500

9,000

Ulleres p/tall oxiacet.,muntura acer/PVC,visors D=50mm.fosc

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169
treballadors

H142AC60

u

4

4,000

Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175
treballadors

H142BA00

u

2

2,000

Pantalla p/prot.proj.partícules,policarbon.transp.,p/acobl.casc

Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
treballadors

H1432012

u

2

2,000

Protector auditiu auricular,arnès,orelleres antisoroll

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
treballadors

H1441201

u

4

4,000

Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
treballadors

H1445003

u

18

0,500

9,000

Mascareta,protecció respiratòria

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
treballadors

H1451110

u

4

4,000

Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
treballadors
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI

RESUM

H1455710

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

2,00

2,62

5,24

6,00

6,13

36,78

2,00

7,90

15,80

2,00

21,24

42,48

18,00

20,02

360,36

4,00

17,48

69,92

3,00

115,52

346,56

Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell

Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
treballadors

H145B002

u

2

2,000

Guants protecció c/riscs mecànics nivell 2

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
treballadors

H1459630

u

6

6,000

Guants p/sold.,pell,màniga llarga dril

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
treballadors

H145K153

u

2

2,000

Guants material aïlla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beix,t

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
treballadors

H1465376

u

2

2,000

Parella botesbaixes,seguretat industrial,p/sold.,resist.humit.,p

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid,
puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
treballadors

H1461164

u

18

18,000

Parella botes aigua,PVC,canya alta,p/posada obra form.,plant.met

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
treballadors

H1473203

u

4

4,000

Cinturó subj.susp.anticaig.,cl.A/B/C,polièst+ferr.estamp.arne.su

Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE
treballadors

H147D102

u

3

3,000

Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda+tirants,incorp.termina

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354
treballadors

1 de marzo de 2021
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI

H1481242

RESUM

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

3,00

53,45

160,35

18,00

22,60

406,80

3,00

49,36

148,08

18,00

4,58

82,44

3,00

8,44

25,32

TOTAL SUBCAPITOL 2302 PROTECCIONS INDIVIDUALS.........

2.035,47

Granota treb.p/constr.,polièst./cotó (65%-35%),beix,trama 240,bu

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65% -35% ), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
treballadors

H1489580

u

18

18,000

Jaquetap/sold.,serratge

Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
treballadors

H1487350

u

3

3,000

Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
treballadors

H148C580

u

18

18,000

Maniguets,colze,p/sold.,serratge

Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
treballadors

3

3,000

SUBCAPITOL 2303 PROTECCIONS COL·LECTIVES
H6AA2111

m

Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i
3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb
el desmuntatge inclòs
perimetre

H000011MG

220

220,000
220,00

2,63

578,60

32,00

14,47

463,04

20,00

1,29

25,80

9,00

5,19

46,71

m2 Lona de protecció tanca, impressions gràfiques corporatives, h=1

Lona de protecció tanca amb impressions gràfiques corporatives, h=1,6m
perimetre

HBC19081

m

1

20,000

1,600

32,000

Cinta balisament,suport/5m,desmuntatge inclòs

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
perimetre

H1532581

1

20,000

20,000

m2 Plataforma met.p/pas pers.,ampl.<=1m,planxa acer,g=8mm,desm.

Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
perimetr

H1521431

m

2

4,500

9,000

Barana prot.p/esca.,h=1m,travesser fusta,fix.suports muntant met

Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports
de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
perimetre
1 de marzo de 2021
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI

H151A1K1

RESUM

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

11,20

5,67

63,50

2,00

4,35

8,70

TOTAL SUBCAPITOL 2303 PROTECCIONS COL·LECTIVES ......

1.186,35

m2 Protecció horitz.obertur.,xarxa prot.caig.,fil trenat,D=4mm,80x8

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes,
de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs
perimetre

2

2,000

SUBCAPITOL 2304 MITJANS AUXILIARS
L12CAAAA

dia Amort.dia plataf.el. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,lo

Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm
carpa

HBBA1511

u

8

8,000
8,00

308,40

2.467,20

3,00

17,98

53,94

2,00

101,49

202,98

6,00

44,99

269,94

1,00

143,62

143,62

4,00

31,64

126,56

Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt.

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
perimetre

HBC1EAJ1

u

3

3,000

Garlanda lluminosa llarg.=25m,6làmpades,bat.12V,desmuntatge

Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
perimetre

HM31161J

u

2

2,000

Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
perimetre

EM31351K

u

6

6,000

Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.supe

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment
perimetre

HBBAA005

u

1

1,000

Senyal prohib.normalitz.,pictogr.negre s/blanc forma circ.,cante

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
perimetre

HBBAB115

u

4

4,000

Senyal oblig.normalitz.,pictogr.blanc s/blau forma circ.,cantell

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada
i amb el desmuntatge inclòs
perimetre
1 de marzo de 2021
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI

HBBAC005

RESUM

u

UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA

PARCIALS

QUANTITAT

PREU

IMPORT

4,00

30,61

122,44

4,00

24,66

98,64

4,00

39,70

158,80

TOTAL SUBCAPITOL 2304 MITJANS AUXILIARS........................

3.644,12

Senyal indicativa ubicació ext.inc.,normalitz.,pictogr.blanc s/v

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
perimetre

HBBAF004

u

4

4,000

Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
perimetre

4

4,000

TOTAL CAPITOL 23 SEGURETAT I SALUT..........................................................................................................

1 de marzo de 2021

14.673,97
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