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1. DADES GENERALS
1.1 Títol memòria valorada:
Memòria valorada de les obres de reforma i ampliació de l’edifici en planta baixa, situat a
l’interior de la finca de Can Xicola, per destinar-lo a Protecció Civil.
1.2 Promotor:
El titular que genera aquesta memòria és l’Ajuntament de Cardedeu, amb número de CIF
P0804500G. Adreça Plaça St. Joan, núm. 1, 08440 de Cardedeu (Barcelona).
1.3 Situació de l’obra:
Pg. Pau Gesa, núm.62, 08440 de Cardedeu (Barcelona).
Ref. Cadastral 6299007DG4069N0001EE
1.4 Objecte de l’encàrrec:
Es vol reformar i ampliar una part d’edifici en planta baixa per recuperar la seva funcionalitat i
destinar-lo a Protecció Civil
1.5 Relació de documents complementaris i altres tècnics:
Estudi bàsic de seguretat i salut: Redactat pel mateix projectista.

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
2.1. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida:
- Informació relativa de les obres a realitzar:
Actualment una part de l’edifici no compleix les condicions necessàries per ubicar la seu de
Protecció Civil de Cardedeu.
Amb la reforma i ampliació es vol recuperar les condicions mínimes pel seu ús i oferir un local amb
una sala de reunions, una zona de magatzem de petit material, dos banys, i dos vestidors.
Es planteja adequar el local amb intervencions BÀSIQUES de reforma en els següents
Àmbits:
- Reparacions i obra nova del ram de paleta.
- Canvi de coberta
- Substitució d’instal·lacions d'electricitat, enllumenat, aigua, sanejament, etc.
- Ampliació del local amb tancament d’una part del porxo existent.
- Substitució d'elements de fusteria exterior de finestres per millorar l’eficiència energètica.

Aquesta memòria té com a objecte proporcionar tota la informació necessària per a realitzar les
obres anteriorment indicades.
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2.2 Descripció del projecte:
Descripció general de l’edifici:
L’edifici està dintre de la finca de Can Xicola on s’ubica l’arxiu municipal. Construït l’any 1956
segons informació del cadastre. És de forma sensiblement rectangular amb unes dimensions de
22.45m per 4,50m, amb una superfície construïda de 87m2 més 58m2 de porxo.
Les característiques constructives són d’estructura de parets de càrrega i coberta inclinada de
biguetes de formigó (unidireccionals) amb taulell ceràmic.
La part dreta de l’edifici és la zona a reformar i ampliar amb una superfície construïda de 58,25m2.
La distribució i les superfícies actuals estan configurades segons el següent quadre:
- Sala
- Vestidor
- Bany
- Sala
- Pati

13,50 m2
11,63 m2
12,31 m2
16,96 m2
5,65 m2

Superfície útil 44,40 m2

Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars:
En aquest punt es fa referència als elements a reformar i una descripció dels treballs a realitzar en
cada element.
Tal com s’ha comentat anteriorment es vol reformar i ampliar una part de l’edifici per poder destinarlo a necessitats de Protecció Civil i aleshores millorar l’eficiència energètica de l’edifici.
Es realitzarà canvis en la totalitat de la distribució i s’ampliarà la zona del porxo per guanyar més
superfície útil.
Una vegada reformat i ampliat, la superfície construïda serà de 86,48m2. Amb la distribució nova
s’aconseguirà un programa funcional segons el següent quadre:
Sala Pc
Magatzem
Distribuïdor
Vestidor 1
Bany
1
Bany
2
Vestidor 2

26,60 m2
12,30 m2
4,40 m2
6,27 m2
3,21 m2
4,05 m2
18,00 m2

Superfície útil 74,93 m2
La distribució nova afectarà les actuals instal·lacions d’aigua, electricitat i desguassos. Com les
actuals instal·lacions són obsoletes es faran noves, També es farà la instal·lació de ventilació. Les
instal·lacions es realitzaran segons normativa vigent.
Per últim es farà la substitució de totes les finestres i la porta exterior actuals que estan malmeses,
i millorar l’eficiència del local. Les finestres seran d’alumini amb ruptura de pont tèrmic, la porta serà
acer amb aïllat interior de llana de roca. Els vidres de finestres i porta seran dobles amb càmera.
Enumeració dels treballs a realitzar en la reforma i ampliació:
- Enderroc d’envans.
- Construcció d’una nova façana.
- Canvi de coberta actual de teules per una coberta plafons de xapa grecada lacada.
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- Reforç i modificació estructura metàl·lica zona de porxo i pati.
- Realització d’estintolaments a la façana actual per afavorir la nova distribució
- Construcció de nous envans.
- Realització de dos banys i dos vestidors nous.
- Realització de les xarxes noves d’instal·lacions elèctrica, d’aigua i aigua sanitària calenta (ACS),
elèctrica, desguassos i ventilació
- Reparació dels revestiments de guix i morter afectats per les obres.
- Realització de revestiments de rajoles en les parets dels banys nous i vestidors.
- Instal·lació de peces sanitàries noves als banys i vestidors.
- Rebaix i polit del paviment de les dues plantes.
- Col·locació de nous tancaments de finestres.
- Col·locació de cel ras hidròfug
- Pintura en paraments verticals i sostres.

Zones de l’edifici on es fa l’actuació (Descripció i identificació i Superfície d’actuació):
La reforma a realitzar en tot l’habitatge. La superfície útil de l’actuació és 44,40m2.

3. MEMÒRIA TÈCNICA DE LES ACTUACIONS A REALITZAR
Tal com s’ha comentat anteriorment l’actuació a realitzar ve determinada i justificada per recuperar
el local per l’ús per la protecció civil. A més, amb les obres es vol aconseguir una millora de
l’eficiència energètica de l’edifici.
Els treballs determinats orientats a la recuperació del local i la millora de l’eficiència energètica són
els següents:
ENDERROCS
- S’enderrocarà envàs i part la paret de façana actual amb un estintolament.
- Retirada de la teulada (teules) de tot l’edifici.
- Retirada de tots els tancaments de les finestres i portes.
- Retirada part de la tanca del pati, per posterior muntatge.
- Retirada de rajoles i peces sanitàries com dutxes, lavabos i sanitaris.
- Arrencada de totes les instal·lacions obsoletes.
TREBALLS RAM DE PALETA
- Construcció d’un nou tancament de façana.
- Col·locació de nova coberta i reforç estructura d’accés existent.
- Construcció de nous envans.
- Realització d’un estintolament.
- Enrajolat de paraments verticals interiors amb peces quadrades de 20x20 de gres extruït esmaltat
color blanc per banys i vestidors. Col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)
- Reparació dels revestiments de guix i morter afectats per les obres.
- Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5
cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu.
- Col·locació de cel ras.
- Col·locació del paviment de gres.
INSTAL·LACIONS
- Instal·lació completa electricitat amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits,
- Instal·lació completa d’aigua i aigua sanitària calenta (ACS).
- Instal·lació completa de lampisteria.
- Instal·lació completa de xarxa de sanejament per banys, i baixants de cobertes.
- Instal·lació d'extracció d'aire. Per banys i vestidors
- Reforma completa dels banys i vestidors.
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FUSTERIA
- col·locació de mampares fenòliques per dutxes.
- Col·locació de portes interiors fenòliques noves.
- Col·locació de porta exterior metàl·lica.
MILLORES ENERGÈTIQUES
- Canvi dels actuals tancaments de finestres i portes per altres d’alumini amb trencament de pont
tèrmic i vidres dobles amb càmera 3+3/16/4 per finestres 3+3/16/3+3 per la porta exterior.
PINTURA
- Pintat de bigues d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'emprimació ignífuga i dues d'acabat.
- Pintat del cel ras, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat, prèvia reparació i preparació del parament.
- Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat,
- Envernissat de porta principal, vidriera de fusta, al vernís de poliuretà, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat, prèvia reparació i preparació de la porta.
- Pintat de porta exterior amb l'esmalt sintètic, amb dues capa de protector i segelladora i dues
d'acabat.

4. NORMATIVA GENERAL
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la
construcció vigents.
És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i
especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.
Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les
mateixes.
A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i
per donar compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents
bàsics, DB, que composen la part II del CTE.
Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema
indicant el document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació.
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter
permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre,
modificat pel RD 1329/1995.
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes
UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar
en el projecte.
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4.1 Àmbit general
Ley de Ordenación de la Edificación.
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de
l’estat per a l’any 2003. art. 105
Codi Tècnic de l’Edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

4.2 Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Materials i elements de construcció
RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón
en las obras de construcción
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)
RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de
construcción
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)
RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de
construcción
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)
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4.3 Instal·lacions
Instal·lacions d’electricitat
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)
Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió
Instrucció 7/2003, de 9 de setembre
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies
elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación
RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84)
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión
D 3151/1968
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energia eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

Cardedeu, octubre de 2017
Serveis Territorials de l’Ajuntament de Cardedeu
Arquitecte tècnic Municipal
Josep Peralta Sánchez
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5. ASPECTES ECONÒMICS I DOCUMENTACIÓ
5.1 Termini d’execució i garantia
Es proposa com a termini d’execució de dotze (12) setmanes a partir del replanteig de l’obra i com
a termini de garantia el de dotze (12) mesos a partir de la recepció definitiva.
5.2 Resum de pressupost
Els preus adoptats s’han obtingut a partir dels preus dels jornals, transport i maquinària actuals.
Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d’obra, s’obté un pressupost d’execució
material (PEM) de 42.013,25€ que representa un pressupost de contracte (PEC) de 49.995,77€
sense IVA i de 60.494,88€ IVA inclòs.
5.3 Revisions dels preus
Donat que la durada de les obres serà de 12 setmanes, no és necessari preveure la revisió de
preus.
5.4 Seguretat i Salut a l’obra
Per la realització de les obres es donarà compliment a la legislació actualment vigent, i en especial
al RD 1627/1997 en matèria de seguretat i salut a les obres i es donarà compliment a l’especificat
dins l’estudi bàsic de seguretat i salut annex al present document.
5.5 Conclusió
Amb tots els punts i els documents adjunts, es pot considerar suficientment detallat la present
memòria valorada perquè pugui servir de base a l’efectiva construcció de les obres.
5.6 Equip redactor del projecte
Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Cardedeu.

Cardedeu, octubre de 2017
Serveis Territorials de l’Ajuntament de Cardedeu

Josep Peralta Sánchez
Arquitecte tècnic Municipal
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6. PRESSUPOST
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Adequació local Protecció Civil - Edifici Can Xicola

AMIDAMENTS
Obra
Capítol

1

Data: 30/11/17
01
01

K218A210

m2

K21535XX

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

m2

K2161511

m2

K21647XX

m2

K2164771

m2

K21944XX

m2

K2183501

m2

K21A1011

u

K21AU0XX

u

K21AU00A

u

K21GINSX

7,000

Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa
sobre camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE

11

2,000

Arrencada de full i bastiment de portes interiors inferior de 2m2 de superficie, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE
10

15,600

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE

9

45,600

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
AMIDAMENT DIRECTE

8

24,440

Arrencada de solera i paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
AMIDAMENT DIRECTE

7

13,520

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE

6

41,730

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
AMIDAMENT DIRECTE

5

97,800

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
AMIDAMENT DIRECTE

4

40,600

Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. I endorroc de
10m2 de coberta.
AMIDAMENT DIRECTE

3

u

1,000

Arrencada d'instal·lacións, elèctrica, enllumenat, aigua residual. aigua potable , ACS i sanitairs (inodors, dutxes,
rentamans, etc), amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE
12

K2R641E0

m3

1,000

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
02

E618564Q

19,600

PRESSUPOST LOCAL PROTECCIÓ CIVIL
NOVA CONSTRUCCIÓ

m2

Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, de color amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 col·locat amb morter
ciment amb additiu hidròfug 1:6 de ciment pòrtland amb filler calcari
AMIDAMENT DIRECTE

2

E7C96BD4

m2

42,500

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 80 mm de gruix amb malla
metàl·lica, col·locat amb fixacions mecàniques
AMIDAMENT DIRECTE

3

E6182J8K

m2

42,500

Paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x110x200 mm, llis,
de color amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari
AMIDAMENT DIRECTE

4

44014224

u

124,710

Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer per a estructures S275JR
laminats en calent, amb una quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 1,5-3,5 m
d'amplària, col·locat sobre pilars d'acer S275JR laminats en calent, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. no inclou elements de fonamentació
AMIDAMENT DIRECTE

5

E444A11D

Num.
1
2
3
4
5
6

kg

1,000

Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Situació
Coberta
IPN 100 - Corretjes porxo
IPN 100 - portics porxo
IPN 120 - Corretjes zona vestidor 2
IPN 160 - Jasseres vestidor 2

T

ml

uts

pes

12,500
2,640
2,700
3,200
4,600

3,000
4,000
3,000
1,000
2,000

8,320
8,320
11,200
17,900
17,900

312,000
87,859
90,720
57,280
164,680

TOTAL AMIDAMENT

712,539

7

6

E545COB2

m2

[F]

TOTAL Fórmula

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

Doblat de coberta amb pendent inferior a 30 %, formada per planxes de perfil nervat d'acer galvanitzat i lacat
amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 30 i 60 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i aïllament amb placa de llana
mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 100 mm col·locat amb fixacions mecàniques
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AMIDAMENT DIRECTE
7

E545COBX

m2

E5ZJCRXX

m

E5ZJRXXX

m

E8449300

m2

KY02XXX

u

1

01
03

1G22ELEC

1J41LAMP

u

1J414XZX

1,000

Instal·lació complerta elèctrica interior d'un local de 70 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, amb ajudes
de ram de paleta: Totalment finalitzada amb mecanismes d'endolls, interruptors i detectors de presència i
crepusculars de 360º. inclosos.

u

1,000

Instal·lació complerta de lampisteria interior d'un local de 70 m2 de superfície, amb ajudes de ram de paleta.
Inclós ACS, reaprofitament d'acumulador existent i escalfador acumulador elèctric nou de 50 l de capacitat, amb
cubeta d'acer galvanitzat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons
els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO
812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Instal·lació totalment acabada.
AMIDAMENT DIRECTE

3

78,690

PRESSUPOST LOCAL PROTECCIÓ CIVIL
INSTAL·LACIONS

AMIDAMENT DIRECTE
2

47,200

Ajudes de Ram de paleta, per estructura, fusteria i canvi de lloc porta de tanca existent.
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

22,600

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim
AMIDAMENT DIRECTE

11

20,300

Remats exterior de planxa d'acer galvanitzada i lacada 0,6mm mm de gruix, i 350mm. de desenvolupament
màxim, Col·locada, inclòs regates i segellats en parets de façanes.

AMIDAMENT DIRECTE
10

138,100

Canal exterior de planxa d'acer galvanitzada i lacada 1 mm de gruix, i màxim de 1000mm. de
desenvolupament, col·locada amb peces especials, embocadures i connectada al baixant, etc.
AMIDAMENT DIRECTE

9

u

1,000

Instal·lació completa de xarxa de sanejament, banys i baixants fins connexió xarxa de sanejament, inclòs ajudes
de ram de paleta i rases, tubs, buneres desguàs vestidors i banys, pericons de registres, sifons registrables i
accessoris de PVC.

EUR
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3

Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és un perfil
nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i
70 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2,
acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm de 0,6 mm de
gruix, amb una inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis de color
estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i
aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm col·locat amb fixacions
mecàniques
AMIDAMENT DIRECTE

8
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AMIDAMENT DIRECTE
4

1G22ENLL

u

Pàg.:

4

1,000

Instal·lació complerta enllumenat amb Dowlight tipus LED, rectangulars i de superfície:
- Magatzem - 2uts - 12w - 6000k - 180x180x 40mm.
- Sala 2uts - 24w - 6000k - 250x250x 40mm.
- Bany 2 - 1uts - 12w - 6000k - 180x180x 40mm.
- Bany 11uts - 12w - 6000k - 180x180x 40mm.
- Vestidor 1- 1uts - 12w - 6000k - 180x180x 40mm.
- Vestidor 2 - 2uts - 24w - 6000k - 250x250x 40mm.
- Distribuidor - 1uts - 12w - 6000k - 180x180x 40mm.
Installació exterior:
- Enllumenat estanc ext. -3 uts - Projector LED Philips SMD 10W Alt Rendimient instal·lat en paret. 2
AMIDAMENT DIRECTE

5

1G22VENT

u

1,000

Instal·lació complerta ventilació forçada de banys i vestidors:
Banys - 2uts. Extractor de bany S&P SILENT-200 CRZ 230V (sostre), IP45,Clase II o similar.
Vestidors - 2uts - Ventiladors Helicoidals murals HCM-150 N e la marca Sole Palau o equivalent, Amb carcasa
de plàstic ABS, amb persiana sobrepresió incorpodara, reixa seguretat, motor 230V-50Hz, clase B, IPX4, Clase
II, amb protector térmic amb fusible. Col.locat i connectat a l'electricitat.
Inclou, col.locat i connectat a l'electricitat, tub xemenia ventilació banys d'alumini, barrets, ajudes ram de
paleta, forats coberta i façana. Totalment acabat.
AMIDAMENT DIRECTE

6

1G22EMER

u

Instal·lació complerta llums d'emergencies. Format amb 6 llums d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de
70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, amb funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat.

AMIDAMENT DIRECTE
7

KJ13BLAV

u

EJ14BC1Q

u

EJ12P68Q

u

KJ13B81RMIRA

u

KJ24A121

3,000

Mirall lavabo, amb dimensions de 60 cm x 70cm.

AMIDAMENT DIRECTE
11

2,000

Plat de dutxa rectangular de porcellana, de 900x700 mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment
AMIDAMENT DIRECTE

10

3,000

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació
AMIDAMENT DIRECTE

9

1,000

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà.

AMIDAMENT DIRECTE
8

1,000

u

3,000

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´
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AMIDAMENT DIRECTE
12

KJ22611A

u

KJ23513GK4ED

u

1

01
04

EABGPRTX

EAQDHA20

u

EAQDH420

u

E66ADTX2

u

EAQDH42X

u

EAF4469X

u

3,000

Porta corredissa cega, d'una fulla de 210x90x4 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm
de gruix , cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL , col·locada
amb guia exterior, ferraments de penjar, tanca i pom amb indicacdor de lliue/ocupat, tot d'acer inoxidables.
Totalment acabada.

u

1,000

Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat de 80x9120cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
EUR
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2,000

Cabina per dutxa, de 900x850 mm i 2100 mm d'altura, de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color a
escollir, Euroclasse B-s2, d0 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1; composta de: porta de 600x1800 mm i
1 lateral de 2100mm d'altura; estructura suport d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció
circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació
a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i
indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm.

AMIDAMENT DIRECTE
6

2,000

Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb
acabat xapat amb HPL , col·locada

AMIDAMENT DIRECTE
5

1,000

Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb
acabat xapat amb HPL , col·locada

AMIDAMENT DIRECTE
4

3,000

Subministrament, transport i col·locació de porta d'entrada d'acer galvanitzat d'una fulla, 1000x2200 mm de llum
i alçada de pas, amb una mà d'imprimació antioxidant . Amb aïllament interior de llana de roca. Marc amb
trencament de pont tèrmic entre 4 i 12mm. Ferradura amb tres punts de tancament. Incorpora vidre aïllant de
dues llunes, una de color blanc i cambra d'aire 3+3/8/3+3 mm. (Inclòs tot el muntatge i ferratge necessari per la
seva execució. Inclou Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2. També inlcou un
mecanisme pel seu tancament automàtic.

AMIDAMENT DIRECTE
3

3,000

PRESSUPOST LOCAL PROTECCIÓ CIVIL
FUSTERIA

AMIDAMENT DIRECTE
2

2,000

Aixeta monocomandament per a lavabo ref. 5A3025C00 de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO , muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

5

Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu
superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
AMIDAMENT DIRECTE

13
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6

persiana
AMIDAMENT DIRECTE
7

EAF42C9X

u

Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 160x140 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
persiana monoblock.
AMIDAMENT DIRECTE

8

E5ZDV23X

m

1

01
05

K93A14D0

m2

K9DAUE10

Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

m2

K9U341A2H9E9

m

K82612380000

m2

E894BCK0

m2

E898K2A0

m2

K89AXXP

m2

EJ46U010

79,000

Pintat de porta exterior d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat.
AMIDAMENT DIRECTE

8

23,660

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
AMIDAMENT DIRECTE

7

112,700

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat
AMIDAMENT DIRECTE

6

40,000

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica vidriada, rajola de València,
grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E
ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la col·locació estàndard de BASF-CC (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 ref. B21501001 de la serie Materials per a junts de BUTECH (UNE-EN 13888)
AMIDAMENT DIRECTE

5

75,000

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) ref. B21502016 de la serie Materials per a junts
de BUTECH
AMIDAMENT DIRECTE

4

75,000

Paviment exterior antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)
AMIDAMENT DIRECTE

3

3,000

PRESSUPOST LOCAL PROTECCIÓ CIVIL
ACABATS

AMIDAMENT DIRECTE
2

1,000

Remat d'alumini anoditzat plegat , d'2 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per
a minvell, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i segellat
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

2,000

u

4,400

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat
amb fixacions mecàniques
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítol

1

01
06

KSEGURSALU

N

Pàg.:

2,000

PRESSUPOST LOCAL PROTECCIÓ CIVIL
SEGURETAT I SALUT

Els preus unitaris de les diferents partides d’obra inclouen els costos de Seguretat i Salut en la part proporcional
que els toca. És a dir, que la Seguretat i Salut de l’obra queda inclosa al cost del procés constructiu.

AMIDAMENT DIRECTE

0,000

EUR
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1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
ENDERROC
3.921,95
Capítol

01.02

NOVA CONSTRUCCIÓ

Capítol

01.03

INSTAL·LACIONS

16.626,07
9.633,58

Capítol

01.04

FUSTERIA

3.588,27

Capítol

01.05

ACABATS

8.243,38

Capítol

01.06

SEGURETAT I SALUT

Obra

01

Pressupost LOCAL PROTECCIÓ CIVIL

0,00
42.013,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
42.013,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost LOCAL PROTECCIÓ CIVIL
42.013,25
42.013,25

euros
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Obra

01

Pressupost LOCAL PROTECCIÓ CIVIL

Capítol

01

ENDERROC

Pàg.:

1

1 K218A210

m2

Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 35)

6,15

40,600

249,69

2 K21535XX

m2

Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. I endorroc de 10m2 de coberta. (P - 30)

10,94

97,800

1.069,93

3 K2161511

m2

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 31)

5,57

41,730

232,44

4 K21647XX

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 30 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor. (P - 33)

18,47

13,520

249,71

5 K2164771

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 32)

12,67

24,440

309,65

6 K21944XX

m2

Arrencada de solera i paviment ceràmic, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 36)

5,76

45,600

262,66

7 K2183501

m2

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 34)

8,83

15,600

137,75

8 K21A1011

u

Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 37)

19,20

2,000

38,40

9 K21AU0XX

u

Arrencada de full i bastiment de portes interiors inferior de 2m2 de
superficie, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

20,36

7,000

142,52

10 K21AU00A

u

Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície,
com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de
runa sobre camió o contenidor (P - 38)

21,64

1,000

21,64

11 K21GINSX

u

Arrencada d'instal·lacións, elèctrica, enllumenat, aigua residual. aigua
potable , ACS i sanitairs (inodors, dutxes, rentamans, etc), amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. (P - 40)

550,57

1,000

550,57

12 K2R641E0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 41)

33,52

19,600

656,99

(P - 39)

TOTAL

Capítol

01.01

3.921,95

Obra

01

Pressupost LOCAL PROTECCIÓ CIVIL

Capítol

02

NOVA CONSTRUCCIÓ

1 E618564Q

m2

Paret de tancament d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat
de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, de color amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 col·locat amb
morter ciment amb additiu hidròfug 1:6 de ciment pòrtland amb filler
calcari (P - 15)

31,23

42,500

1.327,28

2 E7C96BD4

m2

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70
kg/m3, de 80 mm de gruix amb malla metàl·lica, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 17)

9,57

42,500

406,73

3 E6182J8K

m2

Paret divisòria de dues cares vistes d'11 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x110x200 mm, llis, de color amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat
amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari (P - 14)

22,96

124,710

2.863,34

EUR
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2

4 44014224

u

Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos
perfil d'acer per a estructures S275JR laminats en calent, amb una
quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de
1,5-3,5 m d'amplària, col·locat sobre pilars d'acer S275JR laminats en
calent, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic
de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. no inclou elements
de fonamentació (P - 7)

1.809,66

1,000

1.809,66

5 E444A11D

kg

Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 8)

1,84

712,539

1.311,07

6 E545COB2

m2

Doblat de coberta amb pendent inferior a 30 %, formada per planxes
de perfil nervat d'acer galvanitzat i lacat amb 4 nervis separats entre
200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm de 0,6 mm de gruix, amb
una inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7,5
kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN
14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a separadors i
aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i
gruix 100 mm col·locat amb fixacions mecàniques (P - 9)

32,65

138,100

4.508,97

7 E545COBX

m2

Coberta sandwich ´´in situ´´ amb pendent inferior a 30 %, formada per
dues planxes, la inferior és un perfil nervat de planxa d'acer
galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una
alçària entre 55 i 70 mm de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 30
i 60 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis de
color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un
perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis
separats entre 200 i 240 mm i una alçària entre 55 i 70 mm de 0,6 mm
de gruix, amb una inèrcia entre 30 i 60 cm4 i una massa superficial
entre 6 i 7,5 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçària 100 mm com a
separadors i aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a
160 kg/m3 i gruix 90 mm col·locat amb fixacions mecàniques (P - 10)

39,54

20,300

802,66

8 E5ZJCRXX

m

Canal exterior de planxa d'acer galvanitzada i lacada 1 mm de gruix, i
màxim de 1000mm. de desenvolupament, col·locada amb peces
especials, embocadures i connectada al baixant, etc. (P - 12)

25,59

22,600

578,33

9 E5ZJRXXX

m

Remats exterior de planxa d'acer galvanitzada i lacada 0,6mm mm de
gruix, i 350mm. de desenvolupament màxim, Col·locada, inclòs
regates i segellats en parets de façanes.

14,68

47,200

692,90

10 E8449300

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de
mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 18)

25,12

78,690

1.976,69

11 KY02XXX

u

Ajudes de Ram de paleta, per estructura, fusteria i canvi de lloc porta
de tanca existent. (P - 53)

348,44

1,000

348,44

(P - 13)

TOTAL

Capítol

01.02

16.626,07

Obra

01

Pressupost LOCAL PROTECCIÓ CIVIL

Capítol

03

INSTAL·LACIONS

1 1G22ELEC

u

Instal·lació complerta elèctrica interior d'un local de 70 m2 amb grau
d'electrificació bàsic i 5 circuits, amb ajudes de ram de paleta:
Totalment finalitzada amb mecanismes d'endolls, interruptors i
detectors de presència i crepusculars de 360º. inclosos. (P - 1)

2.405,26

1,000

2.405,26

2 1J41LAMP

u

Instal·lació complerta de lampisteria interior d'un local de 70 m2 de
superfície, amb ajudes de ram de paleta. Inclós ACS, reaprofitament
d'acumulador existent i escalfador acumulador elèctric nou de 50 l de
capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, per a col·locar en posició
vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits

1.895,85

1,000

1.895,85

EUR
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3

del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica
segons REGLAMENTO 812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat. Instal·lació totalment acabada. (P - 6)
3 1J414XZX

u

Instal·lació completa de xarxa de sanejament, banys i baixants fins
connexió xarxa de sanejament, inclòs ajudes de ram de paleta i rases,
tubs, buneres desguàs vestidors i banys, pericons de registres, sifons
registrables i accessoris de PVC. (P - 5)

4 1G22ENLL

u

Instal·lació complerta enllumenat amb Dowlight
rectangulars i de superfície:
- Magatzem - 2uts - 12w - 6000k - 180x180x 40mm.
- Sala 2uts - 24w - 6000k - 250x250x 40mm.
- Bany 2 - 1uts - 12w - 6000k - 180x180x 40mm.
- Bany 11uts - 12w - 6000k - 180x180x 40mm.
- Vestidor 1- 1uts - 12w - 6000k - 180x180x 40mm.
- Vestidor 2 - 2uts - 24w - 6000k - 250x250x 40mm.
- Distribuidor - 1uts - 12w - 6000k - 180x180x 40mm.

tipus

LED,

1.628,87

1,000

1.628,87

561,23

1,000

561,23

534,62

1,000

534,62

Installació exterior:
- Enllumenat estanc ext. -3 uts - Projector LED Philips SMD 10W Alt
Rendimient instal·lat en paret. 2 (P - 3)
5 1G22VENT

u

Instal·lació complerta ventilació forçada de banys i vestidors:
Banys - 2uts. Extractor de bany S&P SILENT-200 CRZ 230V (sostre),
IP45,Clase II o similar.
Vestidors - 2uts - Ventiladors Helicoidals murals HCM-150 N e la
marca Sole Palau o equivalent, Amb carcasa de plàstic ABS, amb
persiana sobrepresió incorpodara, reixa seguretat, motor 230V-50Hz,
clase B, IPX4, Clase II, amb protector térmic amb fusible. Col.locat i
connectat a l'electricitat.
Inclou, col.locat i connectat a l'electricitat, tub xemenia ventilació
banys d'alumini, barrets, ajudes ram de paleta, forats coberta i façana.
Totalment acabat. (P - 4)

6 1G22EMER

u

Instal·lació complerta llums d'emergencies. Format amb 6 llums
d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II,
amb un flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, amb
funcionament centralitzat de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt, col·locat.
(P - 2)

759,07

1,000

759,07

7 KJ13BLAV

u

Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm,
de color blanc i preu mitjà.
(P - 47)

125,32

3,000

375,96

8 EJ14BC1Q

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 28)

145,86

2,000

291,72

9 EJ12P68Q

u

Plat de dutxa rectangular de porcellana, de 900x700 mm, de color
blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment (P - 27)

110,04

3,000

330,12

10 KJ13B81RMIRA u

Mirall lavabo, amb dimensions de 60 cm x 70cm.
(P - 48)

61,64

3,000

184,92

11 KJ24A121

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 51)

21,22

2,000

42,44

12 KJ22611A

u

Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a
dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu superior, amb dues entrades
de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ (P - 49)

135,15

3,000

405,45

13 KJ23513GK4ED u

Aixeta monocomandament per a lavabo ref. 5A3025C00 de la serie
VICTORIA de ROCA SANITARIO , muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de maniguets (P - 50)

72,69

3,000

218,07

EUR
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04

FUSTERIA

1 EABGPRTX

u

2 EAQDHA20

u

3 EAQDH420

4

Subministrament, transport i col·locació de porta d'entrada d'acer
galvanitzat d'una fulla, 1000x2200 mm de llum i alçada de pas, amb
una mà d'imprimació antioxidant . Amb aïllament interior de llana de
roca. Marc amb trencament de pont tèrmic entre 4 i 12mm. Ferradura
amb tres punts de tancament. Incorpora vidre aïllant de dues llunes,
una de color blanc i cambra d'aire 3+3/8/3+3 mm. (Inclòs tot el
muntatge i ferratge necessari per la seva execució. Inclou Bastiment
de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2. També inlcou
un mecanisme pel seu tancament automàtic.

504,14

1,000

504,14

Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 d'amplària i 210
cm alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de
8mm de gruix , cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de
fusta, amb acabat xapat amb HPL , col·locada (P - 26)

148,80

2,000

297,60

u

Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70 d'amplària i 210
cm alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de
8mm de gruix , cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de
fusta, amb acabat xapat amb HPL , col·locada (P - 24)

136,80

2,000

273,60

4 E66ADTX2

u

Cabina per dutxa, de 900x850 mm i 2100 mm d'altura, de tauler fenòlic
HPL, de 13 mm d'espessor, color a escollir, Euroclasse B-s2, d0 de
reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1; composta de: porta de
600x1800 mm i 1 lateral de 2100mm d'altura; estructura suport
d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció
circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels
taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes
d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll, tirador
amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables
en altura fins a 150 mm. (P - 16)

319,64

3,000

958,92

5 EAQDH42X

u

Porta corredissa cega, d'una fulla de 210x90x4 cm, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells
emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat
amb HPL , col·locada amb guia exterior, ferraments de penjar, tanca i
pom amb indicacdor de lliue/ocupat, tot d'acer inoxidables. Totalment
acabada.

362,94

1,000

362,94

6 EAF4469X

u

Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 80x9120cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana (P - 23)

272,10

2,000

544,20

7 EAF42C9X

u

Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 160x140 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb persiana monoblock. (P - 22)

507,97

1,000

507,97

8 E5ZDV23X

m

Remat d'alumini anoditzat plegat , d'2 mm de gruix, 30 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a minvell, col·locat
amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat, i
segellat (P - 11)

46,30

3,000

138,90

(P - 21)

(P - 25)

EUR
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05

ACABATS

1 K93A14D0

m2

Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6 (P - 44)

8,02

75,000

601,50

2 K9DAUE10

m2

Paviment exterior antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar
de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de
maceta amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 45)

38,48

75,000

2.886,00

3 K9U341A2H9E9 m

Sòcol de rajola de gres extruït esmaltat, de 10 cm d'alçària, col·locat
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) ref. B21502016 de la serie Materials
per a junts de BUTECH (P - 46)

7,82

40,000

312,80

4 K82612380000 m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de ceràmica vidriada, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411),
preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 E ref. P01FA711 de la serie Adhesius cimentosos per a la
col·locació estàndard de BASF-CC (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 ref. B21501001 de la serie Materials per a junts de
BUTECH (UNE-EN 13888) (P - 42)

29,49

112,700

3.323,52

5 E894BCK0

m2

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues capes
d'imprimació ignífuga i dues d'acabat (P - 19)

20,68

23,660

489,29

6 E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 20)

5,00

79,000

395,00

7 K89AXXP

m2

Pintat de porta exterior d'acer, amb esmalt de poliuretà, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. (P - 43)

21,38

4,400

94,07

8 EJ46U010

u

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm
de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P 29)

70,60

2,000

141,20

TOTAL

Capítol

01.05

8.243,38

Obra

01

Pressupost LOCAL PROTECCIÓ CIVIL

Capítol

06

SEGURETAT I SALUT

1 KSEGURSALU N

TOTAL

Els preus unitaris de les diferents partides d’obra inclouen els costos
de Seguretat i Salut en la part proporcional que els toca. És a dir, que
la Seguretat i Salut de l’obra queda inclosa al cost del procés
constructiu.
(P - 52)

Capítol

0,00

01.06

0,000

0,00

0,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

42.013,25

13 % Despeses Generals SOBRE 42.013,25.....................................................................

5.461,72

6 % Benefici Industrial SOBRE 42.013,25..........................................................................

2.520,80

Subtotal

49.995,77

21 % IVA SOBRE 49.995,77...............................................................................................

10.499,11

€

60.494,88

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS )

Cardedeu, octubre de 2017
Serveis Territorials de l´Ajuntament de Cardedeu

Josep Peralta Sánchez
Arquitecte Tècnic Municipal
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
OBRES DE REFORMA i AMPLIACIÓ EDIFICI PLANTA BAIXA SITUAT
A L’INTERIOR DE LA FINCA CAN XICOLA. PER DESTINAR-LO A
PROTECCIÓ CIVIL

Ajuntament de Cardedeu
Area Territorial - Serveis Tècnics
octubre 2017
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1.

DADES DE L’OBRA
Tipus d’obra:

Emplaçament:

Obres de reforma ui ampliació edifici
planta baixa a l’interior de la finca Can
Xicola. Per destinar-lo a Protecció Civil.
Passeig Pau Gesa, núm. 62140, 08440 de
Cardedeu (Barcelona).

Pressupost PEM.

42.013,25€

Propietat

AJUNTAMENT DE CARDEDEU

Tècnic redactor de l'Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut

Josep Peralta Sànchez

2. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT
2.1 Tipologia de l’obra
L’edifici està dintre de la finca de Can Xicola on s’ubica l’arxiu municipal. Construït l’any
1956 segons informació del cadastre. És de forma sensiblement rectangular amb unes
dimensions de 22.45m per 4,50m, amb una superfície construïda de 87m2 més 58m2 de
porxo.
Les característiques constructives són d’estructura de parets de càrrega i coberta inclinada
de biguetes de formigó (unidireccionals) amb taulell ceràmic.
La part dreta de l’edifici és la zona a reformar i ampliar amb una superfície construïda de
58,25m2.
La distribució i les superfícies estan configurades segons el següent quadre:
- Sala 13,50 m2
- Vestidor 11,63 m2
- Bany 12,31 m2
- Sala 16,96 m2
- Pati 5,65 m2
Superfície útil 44,40 m2

Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars:
En aquest punt es fa referència als elements a reformar i una descripció dels treballs a
realitzar en cada element. Tal com s’ha comentat anteriorment es vol reformar i ampliar una
part de l’edifici per poder destinar-lo a les necessitats de Protecció Civil i aleshores millorar
l’eficiència energètica de l’edifici.
Es realitzarà canvis en la totalitat de la distribució i s’ampliarà la zona del porxo per guanyar
més superfície útil.
Una vegada reformat i ampliat, la superfície construïda serà de 86,48m2. Amb la distribució
nova s’aconseguirà un programa funcional segons el següent quadre:
Sala Pc 26,60 m2
Magatzem 12,30 m2
Distribuïdor 4,40 m2
Vestidor 1 6,27 m2
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Bany 1 3,21 m2
Bany 2 4,05 m2
Vestidor 2 18,00 m2
Superfície útil 74,93 m2
La distribució nova afectarà les actuals instal·lacions d’aigua, electricitat i desguassos. Com
les actuals instal·lacions són obsoletes es faran noves, També es farà la instal·lació de
ventilació. Les instal·lacions es realitzaran segons normativa vigent.
Per últim es farà la substitució de totes les finestres i portes actuals que estan malmeses,
per i millorar l’eficiència del local, serà d’alumini amb ruptura de pont tèrmic i vidres dobles
amb càmera.
Enumeració dels treballs a realitzar en la reforma i ampliació:
- Enderroc d’envans.
- Construcció d’una nova façana.
- Canvi de coberta actual de teules per una coberta plafons de xapa grecada lacada.
- Reforç i modificació estructura metàl·lica zona de porxo i pati.
- Realització d’estintolaments a la façana actual per afavorir la nova distribució.
- Construcció de nous envans.
- Realització de dos banys i dos vestidors nous.
- Realització de les xarxes noves d’instal·lacions elèctrica, d’aigua i aigua sanitària calenta
(ACS), elèctrica, desguassos i ventilació.
- Reparació dels revestiments de guix i morter afectats per les obres.
- Realització de revestiments de rajoles en les parets dels banys nous i vestidors.
- Instal·lació de peces sanitàries noves als banys i vestidors.
- Rebaix i polit del paviment de les dues plantes.
- Col·locació de nous tancaments de finestres.
- Col·locació de cel ras hidròfug.
- Pintura en paraments verticals i sostres.
2.2 Condicions físiques i d’ús de l’entorn
L’edifici està situat al passeig Pau Gesa de Cardedeu
2.3 Instal·lacions de serveis públics.
Disposa de subministrament d’aigua, electricitat, gas i telèfon.
2.4 Ubicació de Vials
La xarxa viària, en bon estat, del passeig Pau Gesa
Execució de l’obra:
Mitjans auxiliars a usar per fase
(bastides, plataformes, etc.)

Fase d’obra

2.5.1. Instal·lació elèctrica
Tensió de xarxa:

Si 125/220 V

NO

220/380 V

Potència instal·lada:
Força (kW):
Enllumenat (kW):
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Fonts pròpies (grup electrogen):
Sistemes de protecció:
Presa de terra: SÍ x

NO

Dispositius:

Núm. piques-plaques:
Sensibilitat:

Diferencials:

SÍ x

NO

Resistència a terra (Ω):

Núm.:

Situació:

25 mA

Altres sistemes de protecció:
Número de quadres per planta:

2.5.2. Equip i maquinària que cal utilitzar
Maquinària fixa

Núm. de màquines

Maquinària portàtil

Núm. de màquines

Trepant

Observacions
(especificar-ne les proteccions)
Observacions
(especificar-ne les proteccions)
EPIS
EPIS
EPIS, Protecció disc serra
Observacions
(especificar-ne les proteccions)
Delimitació radi d’acció en la
descarrega

3
3
1

tornavís elèctric

Equip portàtil
Maquinària automotriu

Núm. de màquines

Grua mòbil – per descarrega
material

1

2.5.3. Conduccions de serveis (aigua, gas, etc.) pròxims a l’obra i als accessos
immediats
Hi ha línies elèctriques aèries que afecten la construcció?:

SÍ x NO

En cas afirmatiu, indiqueu: Núm. de línies:
Tensió:
Distància a l’obra o a elements pròxims (grues, bastides, etc.):
Hi ha serveis subterranis (aigua, col·lectors, gas, etc.) que cal desviar:

SÍ x NO

En cas afirmatiu, indiqueu el tipus de servei:
Mesures preventives que cal adoptar:

2.5.4. Pla de circulació a l’obra (personal, maquinària, materials)
S’adjunten plànols i croquis que indiquen:
Itineraris d’accés del personal a les diferents plantes i talls. Mitjans d’accés
Zones de dipòsit de materials
Procediment de subministrament de materials a plantes de l’obra
Detall del procediment previst per a l’evacuació de runes
Observacions:
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2.5.5. Anàlisi de riscos i mesures preventives
Descripció dels riscos, les mesures de protecció col·lectiva i els equips de protecció individual que cal
adoptar en cada fase de l’obra.
L’annex I d’aquest document (pàg. 43) pot ser-vos d’utilitat a l’hora d’emplenar aquest apartat.

2.5.6. Enumeració de les proteccions col·lectives que cal adoptar
Relació de mesures preventives.
S’especifiquen per fases, a partir de la informació de l’apartat 2.2, les mesures que cal prendre en
cada cas. (S’adjuntaran plànols de planta i alçat, si cal, que indiquin la situació de les proteccions
col·lectives.)
Observacions:
Fase d’obra
Tota la durada de l’obra
Descripció.

Mesures preventives previstes (només enumereules)
Equips basic de protecció

Es descriuen totes les proteccions col·lectives enumerades a l’apartat 7.1 -amb l’excepció de bastides
i plataformes- i s’indica per a cada una d’elles la forma de col·locació, la subjecció, etc.
Proteccions col·lectives

Descripció

Bastides i plataformes.
Es descriuen les característiques de les bastides i les plataformes, el material dels elements que les
conformen, i també el nombre màxim de treballadors i de càrrega previstos.
Càrrega màxima
Núm. màxim de
Característiques constructives.
Tipus
total
treballadors
Mesures preventives i ubicació

Localització i identificació de les zones on es presten treballs que impliquen riscos especials.
Mesures preventives previstes
Descripció del risc
Zona (fase d’obra)
(solament enumerar)
Soterrament
Enfonsament
Caiguda d’altura
Pintura sostres
Utilització d’escales adequades
Exposició a agents químics
Exposició a agents biològics
Exposició a radiacions ionitzants
Ofegament per immersió
Treballs subterranis (túnels, pous, etc.)
Immersió amb equip subaquàtic
Caixes d’aire comprimit
Ús d’explosius
Muntatge i desmuntatge d’elements
i prefabricats pesats
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2.5.7. Equips de protecció individual
Tipus
Vestit de treball (teixit normal)
Vestit de treball (teixit impermeable)
Cascos de seguretat, classe
Pantalles protectores de la cara
Adaptadors facials, classe
Filtres mecànics, classe
Ulleres de seguretat

Núm.
3
3
1

Tipus
Protectors auditius
Guants de cuir
Guants de goma
Calçat de seguretat, classe
Cinturons de seguretat, classe
Altres

Núm.
3
2
3
3
3

3

2.5.8. Serveis
Tipus de servei
Vàters
Lavabos
Vestuaris
Taquilles
Dutxes
Menjador/cuina
Farmaciola

Núm.

Sup. total destinada

Observacions
Existent en instal·lacions
Existent en instal·lacions
Existent en instal·lacions
Existent en instal·lacions
Portàtil

2.5.8. Informacions útils per a treballs posteriors
A partir de les previsions del projecte, s’establiran les condicions de seguretat i salut per als
posteriors treballs de manteniment.
2.5.9. Observacions
Perquè les mesures preventives enumerades en aquest Estudi bàsic de seguretat i salut
tinguin l’efectivitat adequada, cal que, en les clàusules del contracte d’obra, s’incloguin les
disposicions adequades dirigides al compliment efectiu d’aquestes mesures per part de
l’empresa contractista, dels seus subcontractats i dels treballadors autònoms que utilitzi.

3.

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
3.1 INTRODUCCIÓ
3.2 OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES
3.3 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
3.4 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS I MESURES DE PREVENTIVES
3.5 PRIMERS AUXILIS
3.6 NORMATIVA APLICABLE

3.1 INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
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3.2 OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES
Contractista / Subcontractista
En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista
ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’iniciï de l’obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa.
En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta
Administració.
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a l’obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret.
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
3.3 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a)

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés i la determinació de vies o zones de desplaçament o circulació
c)

La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats

g)

L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball
i)

La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l’obra o prop de l’obra.
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Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1 L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord
amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos.
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c) Combatre els riscos a l’origen.
d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que respecta a la concepció dels llocs
de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals en el treball.
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.
2 L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.
3 L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
específic.
4 L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es
tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que només podran adaptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més
segures.
5 Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
3.4 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS I MESURES PREVENTIVES
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra
establertes a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns
d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres
feines.
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient
pel treball que es realitzi.
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
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Anàlisi de riscos i mesures preventives que cal adoptar en diferents fases d’obra.:
Treballs preliminars
Riscos més freqüents:
Atropellament i cops amb maquinària.
Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil.
Caiguda de persones.
Proteccions col·lectives:
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
A nivell de sòl, s’acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de circulació de
persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A
DIFERENTS NIVELLS", SNS-312 "RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL" i SNS-310 "MAQUINÀRIA
PESADA EN MOVIMENT".
La rampa de sortida de vehicles serà independent dels accessos als vianants, no tindrà
un pendent superior al 7%, estarà il·luminada adequadament i disposarà d’un senyal de
STOP ben visible abans d’accedir a la via pública.
Als accessos a l’obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats
"PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L'OBRA", "ÚS OBLIGATORI DE CASC PROTECTOR" I
"RISCOS DE CAIGUDA D'OBJECTES".
Les façanes principals romandran tancades i disposaran, a nivell del primer forjat, d'una
marquesina rígida per protegir els vianants de la caiguda d'objectes des de nivells
superiors.
Equips de protecció individual:
Serà obligatori l’ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per
la UE.
És preceptiu l’ús de granota de treball.
S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
Instal·lació provisional d’electricitat
Riscos més freqüents:
Cremades per deflagració elèctrica.
Contactes elèctrics directes.
Contactes elèctrics indirectes.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Proteccions col·lectives:
Qualsevol part de la instal·lació es considerarà sota tensió mentre l’empresa
subministradora no comprovi l’escomesa, que preferentment serà soterrada i disposarà
d’un armari de protecció i mesura directa, realitzat amb material aïllant, amb entrada i
sortida de cables per la part inferior. La porta disposarà de pany de cop, amb clau de
triangle i amb possibilitat de passar-hi un enclavament. La profunditat mínima de l’armari
serà de 0,25 m.
El quadre general de comandament i protecció estarà col·locat a continuació del quadre
d’escomesa, i estarà dotat de seccionador general de comandament i tall automàtic
omnipolar i protecció, mitjançant interruptors magnetotèrmics i diferencials de 300 mA.
El quadre estarà col·locat de manera que impedeixi el contacte dels elements sota tensió.
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D'aquest quadre sortiran els circuits secundaris per a l'alimentació de les màquines i les
eines d'obra, que estaran dotats d'interruptor omnipolar i interruptor general
magnetotèrmic. Les sortides estaran protegides amb interruptors magnetotèrmics
diferencials de 30 mA. Les bases seran blindades tipus CETAC i els cables mànega
disposaran també de funda protectora aïllant i resistent a l'abrasió.
El circuit d'il·luminació portàtil d'obra disposarà d'un transformador a 24 V.
Del quadre general sortirà un circuit d'alimentació per als quadres secundaris, protegits
amb interruptors magnetotèrmics d'alta sensibilitat, circuit de presa a terra i circuit de
tensió de seguretat a 24 V, on es connectaran les eines elèctriques per a treballs en
zones humides i la il·luminació portàtil (24V), respectivament en els diferents talls.
Aquests quadres seran instal·lació mòbil, segons les necessitats de l'obra, i compliran les
condicions exigides per a instal·lacions a l'intempèrie.
Es col·locaran de manera estratègica, a fi de disminuir en la mesura del possible el
nombre de línies i la seva longitud.
Tots els conductes utilitzats a la instal·lació estaran aïllats per a una tensió de 1000V.
Tots els quadres elèctrics d'obra tindran col·locat de manera visible el senyal normalitzat
"RISC ELÈCTRIC", que disposarà d'una plataforma aïllant a la base i no tindrà accés
directe a elements de baixa tensió.
Equips de protecció individual:
Casc de seguretat dielèctric, homologat per la UE.
Guants dielèctrics, homologats per la UE.
Guants de tafilet (tipus alta sensibilitat), amb maniguets llargs incorporats, per a retirar
fusibles i realitzar treballs de precisió al voltant d'elements de baixa tensió.
Comprovador de tensió.
Eines manuals dielèctriques, homologades per la UE.
Pantalla facial de policarbonat sense arnès metàl·lic.
Ulleres de protecció arc elèctric, visor 3 DIN.
Botes aïllants.
Jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques.
Tarimes, catifes, penjadors, cortines aïllants.
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
Enderrocs
Riscos més freqüents:
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda d'objectes.
Caiguda de runa.
Esfondraments no controlats.
Generació de pols.
Projecció de partícules.
Cops i talls.
Ambient excessivament sorollós.
Sobreesforços per postures incorrectes.

Signatura 1 de 1
Josep Peralta Sanchez

02/01/2019

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

180beb11729142de9bd8fe97946d3752001

Url de validació

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Proteccions col·lectives:
Instal·lació d'una plataforma volada de la línia de façana sobre la via pública, que haurà
de tenir com a mínim una amplada d' 1,50 m i haurà de suportar una càrrega de 600
Kg/m2 . Es podrà col·locar bé aprofitant la part inferior de la bastida de façana, bé fent-la
volar a nivell de la primera planta. De la mateixa manera es protegiran les edificacions
pròximes que siguin d'alçada inferior a l'edifici que s'ha d'enderrocar.
Tota la part de l'obra que limiti amb vies públiques s'haurà de barrar amb una tanca de
2.00 m d'alçada, feta amb material consistent.
S'han de preveure portes d'accés independents per a vehicles i persones, que s'han de
poder tancar perfectament un cop acabada la jornada laboral.
Protecció de les instal·lacions generals que passin a prop de la finca que s'ha
d'enderrocar.
Protecció de la pols produïda per la demolició mitjançant la col·locació de lones o canyís
al llarg de tota la bastida.
S'ha de tenir cura de l'estabilitat i la continuïtat dels conductes verticals d'evacuació de
runa. Els conductes disposaran a la part inferior d'un tram una mica inclinat per tal d'evitar
l'impacte directe de la runa sobre el camió o la tremuja.
En enderrocar mitgeres, cal comprovar que no estiguin mancomunades, per tal d'evitar
desploms de l'edifici veí.
Cal vigilar l'aparició d'esquerdes en mitgeres o façanes mitjançant la col·locació de
testimonis. Si evolucionen, caldrà consolidar les mitgeres.
Tots el forats, tan horitzontals com verticals, estaran protegits amb baranes rígides de
0,90 m d'alçada, amb protecció intermèdia i entornpeu, que siguin capaces de suportar
una empenta tangencial de 150 Kg/ml., que no es retiraran fins el moment d'enderrocar el
forjat que correspongui.
Apuntalaments i estintolaments sempre que calgui.
Equips de protecció individual:
Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat, homologats per la UE.
És preceptiu l'ús de granota de treball.
Guants de treball o antitallada, segons el tipus d'activitat.
Per a treballs d'alçada serà obligatori l'ús de cinturó de seguretat homologat.
Ulleres antifragments homologades, quan hi hagi risc de projecció de fragments de runa.
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
Estintolaments
Riscos més freqüents:
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d'objectes.
Cops a mans, peus i cap.
Afeccions a la pell.
Electrocucions per contacte directe.
Proteccions col·lectives:
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball i es col·locaran els senyals SNS-307
"RISCOS DE CAIGUDES D'OBJECTES" i SNS-308 "PERILL CÀRREGUES SUSPESES". En previsió
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de circulació de persones o vehicles als voltants d'aquest tall, es col·locarà el senyal
SNS-311 "RISC DE CAIGUDA A DIFERENT NIVELL".
Davant situacions de dubte d'estabilitat o possible col·lapse d'elements a estintolar,
estrebar o recalçar es procedirà prèviament a la realització d'assaigs tipus proveta,
testimoni, ultrasons, escleròmetre o prova de càrrega segons s'estimi procedent.
La barana situada a la coronació del mur perimetral no es retirarà fins a l'execució del
forjat del nivell del carrer. S'evitarà mitjançant cinta d'abalisament i senyalitzacions
adequades la permanència o pas de persones sota càrregues suspeses.
La sortida del recinte de l'obra a la zona d'oficines i vestuaris serà protegida degudament
amb una marquesina de seguretat capaç de suportar la caiguda de materials d'obra.
Sempre que s'hissin materials i la grandària o la forma d'aquests pugui ocasionar topades
amb l'estructura i altres elements, es guiarà la càrrega amb cables o corda de retinguda.
Per a la realització de treballs a més de 2.00 m. sobre el nivell del sòl s'utilitzarà una
plataforma de treball, dotada perimetralment d'una barana de 0,90 m., protecció
intermèdia i entornpeu, que sigui capaç de suportar una empenta tangencial de 150
Kg/ml.
Tots el forats, tan horitzontals com verticals, estaran igualment protegits amb baranes
rígides que siguin capaces de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. Els forats
horitzontals del forjat romandran sempre condemnats amb malla electrosoldada
embeguda en el cèrcol perimetral o xarxes de seguretat ancorades horitzontalment.
Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils que en tot moment proporcionin
visibilitat suficient sobre les zones de treball i circulació.
Els materials sobrants, procedents de l'apuntalament, desencofrat o retalls metàl·lics,
s'amuntegaran a distancia suficient de les zones de circulació i treball. Es retiraran els
elements punxants o tallants que en sobresurtin.
Equips de protecció individual:
Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica i sola antilliscant,
homologats per la UE.
És preceptiu l'ús de granota de treball.
Cinturó anticaigudes homologat, classe C, en treballs d'alçada.
Sàgola d'ancoratge per a desplaçaments del cinturó de seguretat i fiançament.
Els personal que treballi a la posada a l'obra de formigó farà servir ulleres, guants i botes
de goma.
El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants de punt i palma de làtex
rugós (o similar antitall).
Els soldadors faran servir a més d'ulleres amb visor de DIN 9 per a oxitall, o universals
antiimpactes per a l'esmolat, guants de mànega llarga de soldador, mandil jaqueta i
polaines ignífugues.
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
Buidats i moviments de terres
Riscos més freqüents:
Lliscament, sifonament i esllavissada del terreny
Atropellament i cops amb la maquinària.
Bolcada o falses maniobres de la maquinària mòbil
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.

Signatura 1 de 1
Josep Peralta Sanchez

02/01/2019

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

180beb11729142de9bd8fe97946d3752001

Url de validació

https://seu.cardedeu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic.
Proteccions col·lectives
En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades.
A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de
persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A
DIFERENT NIVELL" i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT".
Les rampes d'accés de vehicles a l'àrea de treball seran independents dels accessos de
vianants.
Quan necessàriament els accessos hagin de ser comuns, es delimitaran als vianants
mitjançant tanques, voreres o mitjans equivalents.
La barana situada a la coronació del mur perimetral no es retirarà fins a l'execució del
nivell del carrer. S'evitarà mitjançant cinta de abalissament i senyalització adequada la
permanència o pas de persones sota càrrega suspesa. La sortida del recinte de l'obra a la
zona d'oficines i vestuaris serà degudament protegida amb una marquesina de seguretat
capaç de suportar la caiguda dels materials comuns.
Sempre que s'hissin materials i la grandària o la forma d'aquests pugui ocasionar topades
amb l'estructura i altres elements, es guiarà la càrrega amb cables o corda de retinguda.
La maquinària de moviment de terres disposarà de cabina amb pòrtic antivolcada,
d'extintor i de dispositiu avisador acústic de marxa enrere.
Es disposarà d'una il·luminació amb focus fixos o mòbils, que en tot moment proporcionin
visibilitat suficient a la totalitat de les zones de treball i circulació.
Els materials sobrants, procedents de l'apuntalament, desencofrat o retalls metàl·lics
s'arreplegaran a suficient distància de les zones de circulació i treball. Es retiraran els
elements punxants o tallants que en sobresurtin.
Equips de protecció individual:
Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica i sola antilliscant,
homologats per la UE.
És preceptiu l'ús de granota de treball.
Cinturó anticaigudes homologat, classe C, en treballs d'alçada.
Sàgola d'ancoratge per a desplaçaments del cinturó de seguretat i fiançament.
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
Fonaments
Riscos més freqüents:
Lliscament i esllavissada del terreny
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Atropellament i cops amb la maquinària.
Cops i talls amb eines de mà.
Interferències amb instal·lacions de subministrament.
Desplom i caigudes d'edificis veïns.
Proteccions col·lectives:
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
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A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de
personal o vehicles a les seves proximitats i es col·locarà el senyal SNS-311 "RISCOS DE
CAIGUDES A DIFERENT NIVELL".
Als accessos de vehicles a l'àrea de treball es col·locarà el senyal "PERILL INDETERMINAT"
i el rètol "SORTIDA DE CAMIONS".
Les zones de pas sobre les excavacions de fonaments es realitzarà mitjançant
passarel·les de barana als dos cantons. Les provisions d'armadures disposaran de zones
predeterminades i abalisades.
Equips de protecció personal:
Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la
UE.
Es preceptiu l'ús de la granota de treball.
El personal que treballi a la posada a l'obra del formigó farà servir ulleres panoràmiques,
guants i botes de goma, amb puntera metàl·lica.
El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants antitallada i espatlleres.
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
Xarxa horitzontal de sanejament
Riscos més freqüents:
Esllavissades del terreny
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Cop i talls.
Atrapament amb tubs i elements d'hissat
Proteccions col·lectives:
En tot moment es mantindran netes i ordenades les àrees de treball.
A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de
personal o vehicles a les seves proximitats i es col·locarà el senyal SNS-311 "RISC DE
CAIGUDA A DIFERENT NIVELL".
En treballs a l'interior de rases de profunditat superior a 1,30m, si l'estabilitat del terreny
ho aconsella, s'entibaran o atalussaran adequadament els laterals.
Equips de protecció personal:
Serà obligatori l'ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per
la UE.
Es preceptiu l'ús de la granota de treball.
El personal que transporti o munti tubs es protegirà amb guants de treball.
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
Estructura nova
Riscos més freqüents:
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda d'objectes
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Cops i talls produïts per eines de mà.
Ferides per punxades a les extremitats.
Contactes elèctrics
Proteccions col·lectives:
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
Es col·locaran baranes de 0,90m. d'alçada mínima, amb protecció intermèdia i entompeu,
que siguin capaces de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml, a tots els cantells
dels forjats i els forats, o es disposaran altres proteccions col·lectives amb garantia
d'eficàcia.
A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "RISC DE
CAIGUDA D'OBJECTES".

Sempre que calgui realitzar treballs simultanis en diferents nivells superposats es
protegirà els treballadors i es disposarà una xarxa embeguda al cèrcol de formigó
perimetral.
Equips de protecció individual:
Serà obligatori l'ús del casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per
la UE.
Es preceptiu l'ús de la granota de treball.
En tots els treballs d'alçada on no es disposi de protecció de baranes o dispositius
equivalents, es farà servir el cinturó de seguretat, per al qual obligatòriament s'hauran
previst punts fixos d'ancoratge.
El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants antitallada i espatlleres.
El personal que transporti i col·loqui materials prefabricats farà servir guants de treball
adients, antitallada o de serratge i lona, segons procedeixi.
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997)
Ram de paleta
Riscos més freqüents:
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de material.
Lesions oculars.
Afeccions a la pell.
Cops i talls produïts per eines de mà.
Generació de pols.
Proteccions col·lectives:
En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
Per damunt d'alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d'estar provista de
barana de 0,90 m. d'alçada mínima, amb protecció intermedia i entompeu, que sigui
capaç de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml.
L'accés a les bastides de més de 1,50m. d'alçada es farà mitjançant escales de mà
provistes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys
0,70m. la superfície superior de la plataforma de treball.
Els treballs en paraments de més de 4m. d'alçada a nivell del sòl s'acotarà l'àrea de
treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "RISC DE CAIGUDA D'OBJECTES", quedant
terminantment prohibit el pas per sota de la bastida.
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Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d' un forat de forjat o façana
serà obligatori per als operaris fer servir el cinturó de seguretat, o dotar la bastida de
baranes sòlides.
En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les següents:
1. Disposar de les bastides necessàries perquè l'operari no hagi de treballar per damunt
de les espatlles.
2. Fins a 3m. d'alçada es podran fer servir les bastides de cavallets fixos sense
travaments.
3. Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides)
es faran servir cavallets armats de bastidors mòbils travats.
4. Totes les plataformes que formen la bastida han d'estar subjectades als cavallets per
sogalls i no poden volar més de 0,20m.
5. L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m.
6. Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol
altre mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït.
Equips de protecció individual:
Serà obligatori l'ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la
UE.
És aconsellable l'ús de guants de goma o crema protectora per les mans quan es
manipuli morter.
El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallada de làtex rugós.
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
Cobertes
Riscos més freqüents:
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de materials.
Cremades.
Afeccions de la pell.
Cops i talls a les extremitats.
Proteccions col·lectives:
En tot moments es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
A les zones de treball es disposaran cordes o cables de retenció, o altres punts fixos per
a l'ancoratge dels cinturons de seguretat.
En qualsevol cas, es farà servir el cinturó de seguretat de manera que el treballador no
pugui patir una caiguda lliure superior a 1m. Si disposa d'un mecanisme de retenció i
frenat, aquest s'haurà de comprovar abans de fer-lo servir, de manera que el seu efecte
sigui equivalent a la caiguda des d'1m. d'alçada com a màxim.
A nivell del sòl, s'acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal SNS-307 "RISC DE
CAIGUDA D'OBJECTES".

Per a la realització de l'ampit de coberta inclinada es muntarà una bastida perimetral que
haurà de tenir una amplada mínima de 0,60m. i haurà d'estar protegida per una barana
de 0,90m. d'alçada mínima, amb protecció intermedia i entorpeu, que sigui capaç de
suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml. Es col·locarà a l'alçada del canaló i
estarà adossada a la façana, sense deixar forats entre aquesta i la bastida.
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Quan aquesta bastida hagi de fer-se servir per a treballs en canalons o cornises, el terra
de la bastida es podrà col·locar com a màxim a 0,30m. per sota d'aquests elements. En
aquests casos, el punt més alt de l'entorpeu haurà d'arribar com a mínim fins a la
prolongació del plànol de la coberta.
Es recomana que quan existeixi risc de caiguda des de més de 3m. d'alçada es col·loquin
xarxes de seguretat sota la vertical dels punts de treball, que assegurin una caiguda lliure
no superior a 6m.
Equips de protecció individual:
Serà obligatori l'ús del casc i calçat antilliscant, homologats per la UE.
El personal que manipuli betum en calent es protegirà amb botes, guants i polaines de
cuir.
Serà obligatori l'ús de cinturó de seguretat, per al qual obligatòriament s'hauran previst
punts fixos d'ancoratge.
S'haurà de dotar els treballadors d'altres elements de protecció sempre que les
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997).
Acabats
Riscos generals més freqüents:
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de materials.
Topades amb objectes.
Ferides a les extremitats superiors i inferiors.
Talls i cops amb la maquinària de mà.
Projecció de partícules.
Riscos específics per a envidraments:
Lliscament per mal funcionament de les ventoses.
Talls a extremitats superior i inferiors.
Topades contra vidres ja col·locats.
Lesions oculars per trencament.
Riscos específics per a pintures i vernissos:
Intoxicació per emanació de gasos.
Cremades per deflagracions i incendis.
Esquitxades a cara i ulls
Proteccions col.lectives:
En tot moments es mantindran les zones de treball netes i ordenades.
Comprovació a l'inici de la jornada de l'estat dels mitjans auxiliars (bastides, cinturons de
seguretat, ancoratges, cavallets, etc.)
Envidraments:
Utilització correcta de les ventoses i comprovació de la seva eficàcia abans d'utilitzar-les.
En operacions de transport i emmagatzematge, mantenir els vidres en posició vertical,
senyalitzant el seu aplec.
Es col·locaran preferentment des de l'interior de l'edifici. Únicament es podran col·locar
des de l'exterior sobre plataformes de treball sòlidament travades a l'estructura, dotades
de protecció perimetral contra caigudes i amb els coeficients de seguretat establerts per
la legislació vigent.
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Els vidres se senyalitzaran amb pintura un cop col·locats.
Els vidres trencats seran retirats i evacuats immediatament després del seu trencament.
Es faran servir guants antitallada amb palma de làtex rugós.
Equips de protecció individual:
Fusteria:
Serà obligatori l'ús del casc i botes amb puntera reforçada, homologats per la UE.
Es preceptiu l'ús de la granota de treball.
Cinturó de seguretat homologat en treballs de caiguda a diferent nivell
Guants de cuir
Envidraments:
Es preceptiu l'ús de la granota de treball.
Serà obligatori l'ús del casc i botes amb puntera reforçada i sola antilliscant, homologats
per la UE.
És aconsellable l'ús de guants, canellera i mànigues de cuir.
Pintures i vernissos:
Es preceptiu l'ús de la granota de treball.
Caputxa protectora en previsió d'esquitxades, per a treballs de pintura en sostres.
Ulleres amb visor de reixa metàl·lica, per a treballs de pintura aplicada amb pistola o en
sostres.
Ús de mascareta protectora per a treballs de pintura aplicada amb pistola o gotelé.
Instal·lacions
Riscos més freqüents:
Instal·lacions de fontaneria i gas:
Topades contra objectes
Ferides a les extremitats superiors
Cremades per flamarada de bufador, explosions o incendis.
Instal·lacions d'electricitat:
Caigudes de personal a diferent nivell per l'ús inadequat de l'escala i/o bastida.
Contactes elèctrics directes
Contactes elèctrics indirectes
Deflagracions amb projecció de partícules als ulls.
Talls a extremitats superiors.
Instal·lacions d'aire condicionat:
Caigudes de personal a diferent nivell per l'ús inadequat de l'escala i/o bastida.
Caigudes al mateix nivell per ús inadequat dels medis auxiliars.
Talls a extremitats superiors
Projecció de partícules als ulls.
Contactes elèctrics directes
Contactes elèctrics indirectes
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Proteccions col·lectives:
Instal·lacions de fontaneria i gas:
Les màquines i eines portàtils accionades per electricitat, seran de doble aïllament. Mai
no es faran servir com a fil neutre o connexió a terra els conductes ja instal·lats de
fontaneria o calefacció.
Comprovació prèvia a la utilització dels equips de oxitallada, fuites de mànega i bufadors,
vàlvules antiretorn de flamarada, estat dels manorreductors i manòmetres.
Les ampolles de gas seran retirades de les proximitats de tota font de calor i es protegiran
del sol.
Comprovació general de les eines manuals per a evitar topades i talls.
Instal·lacions d'electricitat:
Comprovació de l'absència de tensió a les connexions. Les proves que s'hagin de fer amb
tensió es realitzaran després de comprovar els circuits, la continuïtat, l'aïllament i
l'operativitat de les proteccions de la instal·lació.
Revisió periòdica de la instal·lació per comprovar l'eficàcia de les proteccions, connexions
i absències de puntejats.
Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada.
Equips de protecció individual:
Instal·lacions de fontaneria:
Serà obligatori l'ús del casc, homologat per la UE.
És preceptiu l'ús de granota de treball.
Guants de protecció.
Els soldadors es protegiran amb devantal de cuir, ulleres i botes polaines.
Instal·lacions d'electricitat:
Serà obligatori l'ús del casc, homologat per la UE.
És preceptiu l'ús de granota de treball.
Pantalla facial dielèctrica i ulleres lleugerament acolorides (p.e. 5DIN), per realitzar
treballs de tensió.
Calçat dielèctric.
Guant aïllants per a treballs en tensió.
Eines amb mànec aïllant.
Escala de tisora amb calçat antilliscant a la base i tirant per a evitar-ne la total obertura.
Discriminador de tensió i eines dielèctriques homologades.
Instal·lacions d'aire condicionat:
Utilització de guants per tallar plantilles de conductes.
Ús d'ulleres estanques amb tractament antientelament per a les operacions de col·locació
de conductes als sostres.
Càrrega de gas a la instal·lació en zona ventilada.
Riscos de danys a tercers i mesures de protecció
Riscos de danys a tercers:
Els riscos que durant les diferents fases d'execució de l'obra poden afectar les persones o
objectes són els següents:
1. Caiguda de persones al mateix nivell.
2. Caiguda d'objectes.
3. Atropellaments.
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4. Col·lisions amb obstacles a la vorera
Mesures de protecció a tercers:
Es consideraran les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les persones
que transiten pels voltants de l'obra:
1. Muntatge de tanques, a base d'elements prefabricats, de 2m. d'alçada, separant el
perímetre de l'obra de les zones de trànsit exterior.
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s'instal·larà
un passadís cobert d'estructura tubular amb senyals, que hauran de ser òptiques i
lluminoses per a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al trànsit rodat.
Opcionalment, es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en
voladís de material resistent.
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l'aplec de materials a l'obra, durant la maniobra
de descàrrega es canalitzarà el trànsit de vianants per l'interior del passadís de vianants i
el de vehicles per fora de les zones d'afectació de la maniobra, amb protecció a base de
reixes metàl·liques de separació d'àrees. Es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals
de trànsit que avisin els vehicles de la situació de perill.
Riscos per al desplaçament a l'obra i mesures de protecció
Si l'obra es troba dins del casc urbà i en una zona habitada, s'adoptaran les mesures
preventives següents:
1. Xarxa teló de malla, cobrint la bastida tubular que eventualment es pugui col·locar a la
façana principal per a reduir la proliferació de pols i impedir la caiguda d'objectes a la via
pública.
2. Tancament perimetral de l'estructura portant del muntacàrregues de l'obra, mitjançant
lona o canyís.
3. Limitador de gir per a la grua torre, per tal de no permetre interferències amb les
edificacions limítrofs.
4. Conducció contínua d'evacuació de brossa, preferiblement amb mòduls articulats de
poliester, per a reduir el nivell de soroll de les descàrregues, amb abocament directe a
contenidors o si elàstic d'aplec al nivell del carrer.
Mitjans i Maquinaria
Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas..
Caiguda de la càrrega transportada
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
Cops i ensopegades
Caiguda de materials, rebots
Ambient excessivament sorollós
Contactes elèctrics directes o indirectes.
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Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos de especials (Annex II del
R.D.1627/1997)
1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments
aplicats o l'entorn del lloc de treball
2 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible
3 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui
a la delimitació de zones controlades o vigilades
4

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

5

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

6 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis
7

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

8

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9

Treballs que impliquin l'ús d'explosius

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
3.3 PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc.
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

3.4 NORMATIVA APLICABLE
Legislació específica de seguretat i salut en la construcció
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940)
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per l'"Ordenanza general de seguridad
e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971).
Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356,
22/12/1953)
Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 0709/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970)
* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973)
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y
17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)
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Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977) (C.E.
- BOE núm. 170, 18/07/1977)
* Modificación artículo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981)
Reglamento de explosivos.
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 61,
12/03/1998)
Modificación de la instrucción técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos
Voladuras Especiales" del capítulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas
Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 195,
16/08/1994) (C.E. - BOE núm. 260, 31/10/1994)
Reglamento de seguridad en las máquinas.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173,
21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986)
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989)
* Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87,
11/04/1991)
* Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991).
Infracciones y sanciones en el orden social.
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecánico.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm.
121, 20/05/1988)
ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras".
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162,
07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988)
* Modificación. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm
115, 14/05/1990)
Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas usadas".
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE
núm. 24/12/1996)
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y
de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995)
* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995)
* Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio
de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996)
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Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria
de los equipos de protección individual.Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311,
28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993)
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
(BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984)
(C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984)
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987)
* Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991)
Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se
aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7
de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186,
05708/1993)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i
construccions a línies elèctriques.
Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm.
1075, 30/11/1988)
Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117,
16/05/1988)
Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y
núm. 126, 26/05/1990)
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (BOE 29/03/1995)
Prevención de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
núm. 27, 31/01/1996)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
núm. 97, 23/04/1997)
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
núm. 97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
núm. 97, 23/04/1997)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124,
24/05/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140,
12/06/1997)
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188,
07/08/1997)
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE
núm 240, 07/10/1997)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256,
25/10/1997).
S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)
Convenio colectivo General del Sector de la Construcción.
Resolución de 4 de mayo de 1992, de la Dirección General de Trabajo (BOE núm 121,
20/05/1992)
Conveni col·lectiu provincial.
Normativa d’àmbit local (ordenances municipals).
Cardedeu, octubre de 2017
Serveis Territorials de l’Ajuntament de Cardedeu
Josep Peralta Sanchez
Arquitecte tècnic municipal
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