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DD 3 Relació dels usos
L’edifici objecte del projecte són els edificis que composen l’Illa 12 del Barri de Sant Cosme amb ús
residencial.

DD DADES GENERALS
DD 1 Identificació i objecte del projecte
TÍTOL DEL PROJECTE

Projecte Bàsic i Executiu de les obres de reparació
de les façanes de l’Illa 12 de Sant Cosme, 2 Fase,
a El Prat de LLobregat.
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façanes dele edificis.
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Com a resultat d’aquella intervenció es va generar un primer informe de diagnosi, a partir del qual es va

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

redactar, l’any 2002, un projecte de reparació parcial de les zones més afectades, que només s’estenia a
la façana sud i als dos testers del bloc de traçat lleugerament poligonal en planta.

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida

En aquell informe de diagnosi s’identificava com a causa fonamental d’aquesta patologia la manca de
juntes d’expansió de l’obra de fàbrica, tant verticals com horitzontal (i a possibles disfuncions de les

MD 1.01 Introducció

juntes de dilatació estructurals existents); però també es jutjava determinant l’existència d’uns detalls no

A juny de 2016, l’INCASÒL (Institut Català del Sòl) va encarregar a BAC Engineering Consultancy

massa encertats, tant de connexió entre les pròpies façanes i l’estructura, com de formació de les

Group, S.L. la redacció d’un informe per valorar econòmicament la previsió de la inversió per a executar

obertures de façana (interferències entre el brancal, la llinda i el buit de la caixa de persiana).

les obres de reparació de les façanes dels edificis d’habitatges de la Promoció del Polígon Sant Cosme,

Malgrat totes aquestes consideracions, tenint en compte que la intensitat de les lesions era molt variable,

al Prat de Llobregat, situada a l’Illa 12, entre els carrers Riu Túria, Riu Anoia i Riu Xuquer.

que els graus d’exposició tèrmica de les diferents façanes eren molt diversos i, finalment, que les pròpies

Per a poder valorar d’una manera més concreta la inversió a realitzar es va formalitzar un aixecament de

façanes tenien una superfície molt gran, es va decidir portar a terme una actuació “de mínims”, per tal

l’estat actual en quan a patologies detectades a la paret de tancament de l’envolupant dels edificis.

d’eliminar les situacions de risc que es podien identificar en aquells moments i, a la vegada, obtenir
alguna informació relativa a la validesa de les mesures adoptades, pel cas que en el futur en considerés

MD 1.02 Objectius del projecte

necessari estendre aquesta intervenció a tota l’edificació. Concretament, es va actuar només sobre la
façana sud i els dos testers del bloc de traça poligonal.

Vistes les implicacions l’INCASÒL ha considerat necessària preveure una intervenció completa amb la
proposta de reparar el 100% de l’envolupant dels edificis, prenent com a punt de partida l’aixecament de
l’estat actual en quan a patologies detectades a la paret de tancament.

Últimes actuacions efectuades l’any 2012
Un cop transcorreguts al voltant de 7 anys des del moment d’aquella primera actuació, l’INCASÒL va

MD 1.03 Antecedents

decidir portar a terme una nova avaluació de la situació ja que, aparentment, al llarg de tot aquest temps

Repàs històric de les intervencions

la mateixa s’havia anat agreujant progressivament. Per aquest motiu, es va cursar la corresponent petició

Els edificis integrants d’aquest conjunt, construïts a finals dels anys 90, consten, típicament, d’una planta
soterrada dedicada a aparcament, planta baixa i quatre plantes tipus.
Bàsicament s’organitzen com dos blocs sensiblement lineals, un dels quals va presentant petits canvis
d’alineació de forma puntual, ajustant-se a una poligonal molt oberta, mentre que l’altre “gira” 90º a una
de les seves cantonades, formalitzant-se com una L de costats sensiblement desiguals.
Per les dades del projecte que es disposa se sap que la seva estructura està resolta de forma totalment
convencional, en base a plaques i pilars de formigó armat, i que s’articula en tots els casos respecte
quatre alineacions longitudinals de suports, dues d’elles coincidents amb els plans de façana i les altres
dues interiors. Les llums màximes se situen al voltant dels 7,00m.
Els tancaments són d’obra de fàbrica de maó calat vist, de 15cm de gruix nominal.
L’any 2001 ja es va requerir la intervenció del Tècnic que subscriu, donat que les mateixes patologies
que s’evidencien actualment ja hi eren presents (encara que de forma no tan intensa), havent-se iniciat
pràcticament a la conclusió de la construcció dels immobles.

www.bacecg.com

al Tècnic que subscriu, que va efectuar fins a quatre noves inspeccions, els resultats de les quals
s’exposen tot seguit.
En primer lloc val a dir que, en les inspeccions portades, a terme es va poder verificar que les lesions
que ja s’havien detectat feia 7 o 8 anys, i que afectaven zones a les que no es va intervenir (la gran
majoria de la superfície de les façanes), havien experimentat una evolució que, genèricament, es podia
qualificar com “relativament esmorteïda”.
Evidentment, això no treu de que, en punts molt concrets, es detectessin danys significativament més
greus. Aquests danys tenien a veure amb alguna esquerda en particular i, sobretot, amb els
despreniments d’alguns engaltats dels testers dels forjats.
Pel que fa a les zones sobre les que s’havia intervingut, la interpretació de l’evolució de la patologia va
ser bastant més complexa.
I això va ser així perquè, si bé hi havia llocs on, com s’ha esmentat abans, es va procedir a substituir les
peces ceràmiques malmeses, en altres simplement es va efectuar un cosit o, fins i tot, un simple rejuntat
de les esquerdes.
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Per tant, no va resultar possible interpretar, almenys amb caràcter general, si determinades esquerdes
s’havien format de nou o, ben al contrari, simplement hi havia hagut moviments en una esquerda que ja
existia, i que l’actuació realitzada sobre la mateixa havia consistit en un grapat o un rejuntat.
De totes mides, i ni que sigui a títol d’encaix del problema, cal remarcar el fet que, en la diagnosi

 La distància excessiva entre juntes de dilatació verticals
 La inexistència de juntes de dilatació horitzontals
 Detalls inadequats de trobada de la fàbrica de maó en llindes i brancals

desenvolupada l’any 2001, es detectava com a zona més crítica de totes les façanes la del tester orientat
a est del bloc que es va reparar (el de planta “poligonal”). En aquesta façana és on més extraccions i
restitucions de peces ceràmiques es varen portar a terme.
La inspecció efectuada va permetre comprovar que les lesions que presentava aquesta façana eren molt
minses, sense que es pogués certificar, nogensmenys, si les existents corresponien al trencament de

Les actuacions que es van establir en el projecte van consistir en:
- Condicionament de les juntes estructurals actualment existents.
- Formació de noves juntes intermèdies entre les anteriors, i d’altres coincidint amb els finals de
totes les façanes longitudinals (on “retornen” per a formar els testers), travessant en tota la seva

peces substituïdes, o a lesions pretèrites que en tot aquest temps haguessin crescut de forma molt

fondària el full exterior del tancament de façana, i abastant aquesta en tota la seva alçada.

moderada.
Les patologies que es van detectar en aquesta inspecció van ser les següents:
-

Esquerdes a les cantonades superiors de les obertures de façana, a la zona de connexió entre

llinda i brancal, amb un primer tram horitzontal proper a la cara inferior del forjat; un segon tram de

- Duplicació de juntes “locals” entre cada parella de les anteriors o al centre de les façanes de
tester, de poc més de 1,5m d’alçada, abastant l’àmbit de l’ampit de coberta.
- Reparació de tots els engaltats de forjat que presentessin perill d’augmentar de gravetat en el
futur; així com de tots aquells que, sense revestir gravetat, fossin de fàcil accés des dels mitjans

directriu obliqua; i a vegades un tercer tram vertical resseguint el brancal. Tenint en compte que algunes

auxiliars que es facin servir per a la resta d’operacions.

de les esquerdes d’aquest tipus que s’havien reparat l’any 2002 s’havien reproduït, es va efectuar una
inspecció més acurada de les mateixes, amb les següents observacions:

- En determinades zones de la façana, indicades específicament en els plànols, s’efectuaria un
condicionament integral, consistent en eliminar i restituir totes les peces ceràmiques que

 Alguns errors puntuals en l’ordre d’execució dels treballs de reparació havien permès que es

s’haguessin trencat, i tots els engaltats dels forjats que sonessin a buit quan es colpegessin amb

reproduïssin patologies existents anteriorment

massa de fusta. Així mateix, es formarien juntes locals prolongant els brancals cap a la part

 Es va constatar l’existència d’un gruix del parament, a la zona de la caixa de persiana, d’entre 6 i

superior, fins arribar a la meitat del cantell del forjat, mitjançant doble tall de mola i neteja del

8cm, que no es travessa completament en efectuar un tall de mola simple.
-

Despreniments de fragments de peces ceràmiques integrants dels murs de façana, localitzats en

el contacte del mur de façana amb el forjat, tant a la base del tram de mur de la planta superior com a la
coronació del tram de mur inferior.
-

Despreniments similars als anteriors, però que abastaven la totalitat dels engaltats dels testers

dels forjats. En aquest cas, sovint la capa de morter s’havia desprès completament, sense deixar cap
resta, mostrant poca adherència entre morter i formigó.
-

fons amb escarpa.

Un cas d’esquerda de directriu perfectament vertical, situada a la cantonada d’un dels edificis,

sobre la façana longitudinal, que s’estenia en sentit descendent des de la coronació de l’ampit de coberta
fins a la zona on aquest s’assenta sobre el forjat, i que es separava de l’aresta del propi ampit
exactament la meitat de la llargada d’un maó; és a dir, el gruix de l’ampit.

Entre començaments d’abril de 2012 i el 20 de juliol de 2012 es van portar a terme els treballs de
reparació segons les especificacions del projecte. Les obres les va realitzar l’empresa Rehacsa.
Des de la primera visita es va deixar constància de l’empitjorament de la situació en alguns dels punts i
l’aparició de la patologia que afecta les caixes de persiana en altres punts.
Es va demanar a Rehacsa que es fessin una sèrie de cales amb la finalitat de veure l’abast de les
patologies. A les cales s’observà que la patologia provocada en les caixes de persiana per la falta de
juntes de dilatació es veia agreujada per la falta de contacte entre l’engaltat de maó i el cantell del forjat
provocat per la interposició d’una malla que impedeix que el morter de presa de la fàbrica s’adherís al
suport.
Aquest fet suposa que l’engaltat de maó a l’alçada dels diferents forjats es comporti com una làmina

L’any 2012 s’iniciaren les obres que es van emmarcar en l’encàrrec per a Redacció del projecte de

independent no adherida al suport, que deixa només al poder de lligam que dóna la junta de morter de

reparació (datat en març de 2010) i la Direcció de les obres que l’Institut Català del Sòl va efectuar al

ciment la seva continuïtat respecte la fàbrica general de la façana.

Tècnic que subscriu el present projecte i que van consistir en diferents actuacions que tenien com a
finalitat la subsanació de les causes que provocaven les patologies identificades en el projecte com eren:

www.bacecg.com
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Tal com s’assenyalava en el projecte, aquest esquema suposa que quan els forjats experimenten les

Tampoc es va actuar sobre 11 brancals de finestra malmesos (presentaven esquerdes verticals en

normals deformacions diferides, o quan l’acció tèrmica fa dilatar els murs, aquests entren en càrrega en

gairebé tota l’alçada de la finestra), ja que no representaven un perill.

tota la seva alçada, deixen aquestes zones de transició d’una planta a l’altra com punts febles, que tenen
molta menys capacitat resistent i, a més, reben una solꞏlicitació excèntrica, generant un desplaçament de
la làmina respecte el pla de la façana.

Tampoc es van realitzar 10 actuacions de reparació de la zona afectada entre forjat i paret de tancament
(trobades de matxons i llindes) de les proposades en el projecte, ja que no representaven un perill i per

Aquest fet es reprodueix sistemàticament en la totalitat dels cantells dels forjats, és a dir, en uns 3.000

no sobrepassar el límit econòmic fixat a la Liquidació.

metres lineals de cantell de forjat.
Aquesta doble afectació provocava que en diferents punts el desplaçament de la fàbrica respecte el pla
de façana sigui tal que la pèrdua de continuïtat de la mateixa podia suposar la caiguda al carrer de
peces.

Es va deixar constància que l’evolució de les patologies esmentades en zones no reparades no es podia
preveure.

Durant els treballs de reparació també van ser observades patologies en alguns brancals (però no
arribaven a la desena).

Informe de l’any 2016

Davant aquesta situació es va decidir portar a terme les reparacions puntuals necessàries que

A petició de l’INCASÒL, es va realitzar un aixecament de l’estat en quan a patologies detectades a la

eliminessin aquesta possibilitat de caigudes de peces, donant-les prioritat per sobre de les actuacions

paret de tancament de l’envolupant dels edificis.

previstes de reparació sistemàtica que estaven plantejades en el projecte, i fent-ho compatible amb la
formalització de les noves juntes que evitessin que la causa principal de les patologies (la falta de
distància adequada entre juntes de dilatació) continués provocant noves patologies o l’augment de la

Es va concloure amb una sèrie de recomanacions d’intervenció i la valoració econòmica de les mateixes,
són les següents:

gravetat de les existents, i tenint en compte la impossibilitat d’obtenir més recursos econòmics que els

a.

L’afectació per diferents patologies és general a tota la façana.

propis resultants de la Liquidació, amb el límit establert per la normativa que regeix les obres de titularitat

b.

Hi ha zones que requereixen una intervenció urgent, davant el risc a possibles caigudes

pública.

d’elements per despreniments o trencaments, tot i estar a zones d’accés restringit com espais

Les reparacions efectuades l’any 2012 es van adequar amb els criteris que vam marcar els tècnics de

enjardinats.

l’Incasòl, i es va donar prioritat a mantenir la seguretat actuant en aquelles zones on el risc de possibles

c.

Les zones on es va intervenir el 2012, seguint el projecte de reparació de BAC, presenten una

caigudes era imminent.

millor resposta a les solꞏlicitacions esmentades en els informes anteriors redactats pel mateix

Es va concentrar en:

tècnic.

-

Revisió de juntes de dilatació

-

Formació de juntes d’expansió

-

Reparació de trobades de matxons i llindes

-

Substitució d’engaltats de forjat en estat precari (puntualment on la patologia s’ha manifestat i

d.

És possible realitzar la intervenció per fases (per edificis o façanes), de manera independent, però
sí es recomana el tractament per panys entre juntes.

e.

L’import (abans d’IVA, sense comptar llicències, ni honoraris de tècnics) es situa al voltant dels
800.000€, i pot ascendir fins 1.150.000€ si es decideix la substitució dels engaltats de tots els
forjats.

representa perill de caiguda)

Es va proposar actuar sobre l’engaltat de fàbrica del cantell dels forjats, ja que la solució constructiva del
mateix element era font de patologies, però es va decidir no fer l’opció de substituir-lo completament, fos
per un element prefabricat o per un arrebossat. Només es van reparar zones puntualment.

www.bacecg.com
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Pel que fa a la direcció vertical, si considerem l’alçada total de façana fins a la cara superior del forjat de

MD 1.04 Estat actual

coberta (l’ampit que hi ha per sobre del mateix pot dilatar lliurement en la direcció vertical), la longitud
que s’assoleix és de l’ordre dels esmentats 15m. Per tant, en aquesta direcció la problemàtica tèrmica

Treballs previs de reconeixement

hauria de ser mínima.

A la data de redacció del present projecte es realitza una visita per actualitzar l’estat de les

Si a més, com a primera mesura, es disposessin juntes verticals intermèdies entre les existents, el

patologies de les façanes.

problema també hauria de quedar pràcticament resolt, ja que les esteses resultants tampoc
ultrapassarien la dimensió màxima de 15m. En el cas concret dels testers caldria obrir juntes a les

Treballs previs de reconeixement amb cales

arestes, sobre la façana longitudinal.
En l’àmbit de l’ampit de coberta, degut a la més gran agressió tèrmica que el mateix suporta (per estar

També es demana una visita per a escatir l’origen de les patologies en el front de façana

exposat a dues cares, a diferència dels murs de tancament, que només estan per l’exterior, i per tenir

referents a humitats.

menys inèrcia tèrmica, en no disposar del projectat interior de poliuretà que sí que tenen els altres) seria
aconsellable disposar juntes local intermèdies entre les generals de façana, de forma que no hi

A la coberta es descarta un problema de filtracions per la superfície doncs en la revisió

haguessin trams continus de més de 8-9m de longitud.

s’observa que les juntes de la xapa de cobriment del ràfec en alguns punts estan malmeses.

A grans trets, aquestes actuacions són les que es van portar a terme en la reparació de la façana sud i

En la visita no s’observa causes que puguin originar les filtracions perceptibles (les canals són

dels testers del bloc de planta “poligonal”. La conclusió que s’extreu de tot això és que, en principi,

netes, el pla de coberta no presenta discontinuïtats, ...).
També es realitza una cala per a identificar l’origen de la patologia de humitats per capilꞏlaritat
que es presenten a la planta baixa de l’edifici poligonal. En aquesta cala es retiren capes de

l’estratègia plantejada pel projecte en base al qual es va executar la reparació de l’any 2002 hauria de
resultar bàsicament adequada. Nogensmenys, l’observació de l’estat actual de les façanes reparades
ofereix alguns dubtes de que això sigui cert.
Per tractar d’aportar una mica de llum sobre aquesta situació són del tot pertinents les observacions
següents:

terra sota del camí (solera) que voreja l’edifici. Una vegada enretirades les terres es veu que els

- La façana del tester bàsicament orientat a est de l’edifici que es va reparar parcialment, que era la

maons que conformen la façana continuen en aquest nivell inferior i que no hi ha cap làmina

més afectada aleshores, i en la que es varen substituir més peces, és de les que a hores d’ara

impermeable que impedeixi que els maons absorbeixin l’aigua que cau sobre les superfícies

presenten un aspecte més “saludable”. No hi ha cap esquerda mínimament important, i les

ajardinades d’aquests patis.

fissures que mostra podien haver ja existit en el moment de la reparació, i no haver estat
tractades per la seva poca rellevància.
- La façana longitudinal que es va reparar mostra un grau de deteriorament més gran que l’anterior,

MD 1.05 Interpretació de les patologies
Pel que fa a la interpretació de les causes d’aquestes manifestacions patològiques, a judici del Tècnic

però totes les esquerdes que s’ha pogut observar més o menys de prop són, sens dubte,
antigues (això no s’ha d’entendre, de cap manera, com una afirmació de que no n’hi ha de
noves).

que subscriu no hi ha cap altra opció possible que la de reiterar-se en el que ja havia argumentat en

- Resulta prou evident que algunes de les reparacions que es varen realitzar foren incorrectes,

l’informe precedent. Es tracta d’una problemàtica derivada de la inexistència de les pertinents juntes

disposant cosits en zones en les que prèviament s’havien format juntes d’expansió locals. En

d’expansió de la fàbrica, tant horitzontals com verticals, que han de formar una trama molt més “densa”

aquests casos l’actuació portada a terme no tenia cap opció d’arribar a bon port.

que la corresponent a les juntes de dilatació estructural, ja que les accions tèrmiques que suporten

- El detall que es va fer servir (i que malauradament és massa habitual en edificis amb tancaments

aquests elements (les façanes) són molt més agressives que les que actuen sobre l’estructura, que resta

de murs d’obra de fàbrica) per a la formació de la connexió entre la llinda i el brancal és

en una situació que podríem qualificar com “a resguard” (de les pròpies façanes).

intrínsecament dolent, per donar lloc a tres situacions molt diverses en un petit àmbit de 30cm x

Al respecte, només cal tenir en compte que de l’aplicació de l’actual Document Bàsic relatiu a l’obra de

30cm en planta, trams de mur amb inèrcies molt diverses que haurien d’experimentar uns

fàbrica dintre del Codi Tècnic es deriva, per a unes façanes com aquestes que tinguin orientació sud o

moviments compatibles que la seva rigidesa molt diferent no permet. Això no és massa greu

ponent, la necessitat de disposar juntes a l’obra de fàbrica cada 12-15m.

quan no hi ha accions verticals rellevants però pot arribar a ser dramàtic quan l’acció tèrmica fa

En el seu estat original, les façanes d’aquests edificis presentaven esteses de fins a 30m en horitzontal

que el mur entri en càrrega en tota la seva alçada, per culpa de les dilatacions a les que dóna

sense juntes.

lloc.
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- L’observació de les zones on hi ha despreniments de revestiments de testers de forjat permet
comprovar que, tant la solució constructiva en base a la qual es va executar la connexió murforjat, com la pròpia execució, no varen resultar massa afortunades.

MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

La solució constructiva respon a un esquema malauradament massa difós, la deficient resposta del qual
ha estat reiteradament contrastada. Consisteix en interrompre el mur uns centímetres abans d’arribar al

MC 1 Descripció de les actuacions

forjat (per tal que no entri en càrrega per les deformacions diferides d’aquest), continuar amb un engaltat
fins superar la cara superior del propi forjat, fer un assentament sobre aquest (normalment amb morter)

MC 1.01 Proposta sobre la solució adoptada

per a anivellar, i a partir d’aquí seguir amb el gruix normal del full de mur.

1.1

Amb aquest esquema, quan els forjats experimenten les normals deformacions diferides, o quan l’acció
tèrmica fa dilatar els murs, aquests entren en càrrega en tota la seva alçada, deixant aquestes zones de

Implantació en obra

Muntatge de bastida tubular metàlꞏlica fixa.

transició d’una planta a l’altra com punts febles, que tenen molta menys capacitat resistent i, a més,

Protecció colꞏlectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes i

reben una solꞏlicitació excèntrica. Si l’execució dels mateixos no ha estat excelꞏlent, i de vegades encara

malla fina de protecció. Opcionalment es pot estudiar amb un sistema de bastida de cremallera.

que sí que ho hagi estat, acaben per colꞏlapsar.

En determinades zones es poden utilitzar plataformes elevadores de tisores o de braç per arribar a certs

Però, a més, en les zones concretes que s’han pogut observar es comprova que, bé no es va fer servir

punts com a complement a altres mesures.

una malla de material plàstic (Mallatex o similar), o bé aquesta es va posar revestint el tester del forjat i
aplicant el morter a sobre, amb la qual cosa actua més com a separador que com armadura. D’altra
banda, la netedat amb la que s’han desprès els revestiments fa palès que els testers dels forjats no es
varen humitejar en absolut abans d’aplicar els morters de fixació dels engaltats, amb la qual cosa es
varen formar unes juntes seques que faciliten llur despreniment.

MD 2 Descripció del projecte
MD 2.01 Estratègia d’intervenció
S’han considerat les següents intervencions:

1.2

Juntes de dilatació i expansió

S’arrencaran amb mitjans manuals del reblert del junt existent i regularització de la junta repicant els
cantells de dreta i esquerra.
Es realitzarà el tall vertical i/o horitzontal en paret d'obra ceràmica, en tota la profunditat de la fàbrica de
maó, amb disc. Es sanejarà la junta.
Finalment es procedirà al reblert de junt vertical i/o horitzontal en façanes d'obra. Inclou el sanejat del
junt, l'aplicació d'imprimació, disposició del fons de la junta amb cordó celꞏlular de polietilè expandit de
cèlꞏlula tancada colꞏlocat a pressió a l'interior del junt, i segellat amb massilla monocomponent de silicona

-

Implantació (bastides i mitjans auxiliars mòbils)

neutra de color a triar, amb capacitat de moviment ± 35 (ASTM C 719), es cura sense produir bombolles,

-

Formació de juntes de dilatació i expansió

baixa tensió sobre el suport.

-

Reparacions en obra vista

-

Actuació en el cantell dels forjats

1.3

-

Actuació a les llindes de les obertures

Es realitzarà, de manera sistemàtica el tall de la trobada entre la llinda i el massís, tal com es va realitzar

-

Actuació al volum d’accés a les escales

Reparacions en obra vista, junt a façana entre llinda i part massissa

de manera puntual en les obres de reparació de l’any 2012. Es realitzarà el tall vertical i/o horitzontal en
paret d'obra ceràmica, en tota la profunditat de la fàbrica de maó, amb disc. Es sanejarà la junta. I
finalment es procedirà al reblert de junt vertical i/o horitzontal en façanes d'obra. Inclou el sanejat del junt,
l'aplicació d'imprimació, disposició del fons de la junta amb cordó celꞏlular de polietilè expandit de cèlꞏlula
tancada colꞏlocat a pressió a l'interior del junt, i segellat amb massilla monocomponent de silicona neutra
de color a triar, amb capacitat de moviment ± 35 (ASTM C 719), es cura sense produir bombolles, baixa
tensió sobre el suport. Aquesta nova junta vindrà acompanyada de la restitució del parament de façana
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eliminant les peces trencades en un àmbit de 1,5m i substituint-les per peces de característiques

retirada dels carquinyolis, repicat i sanejat del cantell del forjat per a la regularització de la superfície i

equivalents.

reposició dels carquinyolis.

1.4

Reparacions en obra vista, esquerdes

Segons el grau d’afectació de la patologia es procediran a realitzar les següents reparacions sobre la
façana d’obra vista:

1.6

Reparacions en llindes

Puntualment, en determinades zones, es procedirà a la reparació de la zona afectada entre forjat i paret

- Reparació completa de la façana d'obra vista. Comprèn l'enderroc puntual de paret de tancament

de tancament, en el punt on es produeix un despreniment o desplomat del pany de ceràmica que forma

de maó calat de 15 cm de gruix, allà on l'esquerda és crítica, amb mitjans manuals i amb martell

la llinda. Es realitzarà la substitució en aquells punts pertinents on sigui afectada, amb un àmbit d’1.5m,

trencador, reposició puntual de paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó del mateix

aproximadament. Comprèn la retirada dels maons, repicat per a la regularització de la superfície, i

tipus que l'existent, colꞏlocat amb morter mixt, reblert de les juntes amb morter d'alta resistència

reposició de les peces, de característiques equivalents a les existents, amb morter de ciment. Es revisarà

sense retracció i segellat amb massilla monocomponent de silicona neutra de color a triar.

l’estat de l’aïllament de les caixes de persiana, i es reposarà en aquelles zones on està afectada.

Bàsicament es realitzarà a les zones on es troba la llinda amb el massís de la paret on hi ha
esquerdes que han afectat a part significativa de la mateixa i on la reparació de l’esquerda no
seria suficientment satisfactori.

En els punts on calgui substituir la paret de tancament, no caldrà fer el tall previ a la paret per a la
formació de la junta indicada en el punt 1.3, doncs tant el cantell de forjat com la part de la llinda es
substituiran.

- Cosit d'esquerdes a façana d'obra vista. Comprèn el repicat de la fissura, repicat i neteja dels
primers 4 cm del morter de la llaga (cada 4 fileres), colꞏlocació de barres d'acer inoxidable de 6-8
mm de diàmetre en forma de grapa, reblert de les juntes amb morter d'alta resistència sense

1.7

retracció, ataconat de les grapes, reconstitució de les peces d'obra malmeses amb silicona

Aquesta actuació es realitza en els volums d’entrada a les diferents escales dels edificis. Es procedirà a

vermella i segellat de l'esquerda amb silicona de color a triar. Això es realitza en diferents

l’arrencada amb mitjans manuals del reblert del junt existent i regularització de la junta repicant els

elements, el detall de la reparació està a la part gràfica, que són els següents:

cantells de dreta i esquerra, amb el posterior reblert de junt vertical i/o horitzontal en façanes d'obra.

o Cosit d'esquerdes situades a brancals d'obertures de la façana.
o Reparació de brancal a façana d'obra vista, que comprèn l'enderroc puntual de paret de
tancament de maó calat de 15 cm de gruix, allà on l'esquerda és crítica
o Cosit d'esquerdes situades a la cantonada.

Volum accés a escales, segellat

Inclou el sanejat del junt, l'aplicació d'imprimació, disposició del fons de la junta amb cordó celꞏlular de
polietilè expandit de cèlꞏlula tancada colꞏlocat a pressió a l'interior del junt, i segellat amb massilla
monocomponent de silicona neutra de color a triar, de les característiques expressades anteriorment.

MC 2 Procés constructiu
El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra que es presenta té en compte l’execució,

1.5

Actuacions en cantells de forjat

per aquest ordre cronològic:

Aquesta actuació comprèn la reparació de la zona afectada entre forjat i paret de tancament, la que es



Enderrocs

troba separada del cantell del forjat per diferents problemes de l’execució del mateix detall constructiu.



Reparacions de l’envolupant (façana)

Per evitar el despreniment del mateix, sistemàticament es substitueix i es realitza el detall de manera
adequada. Comprèn la retirada dels carquinyolis, repicat i sanejat del cantell del forjat per a la
regularització de la superfície. Posteriorment es colꞏloca un perfil en L 60.6 d’acer inoxidable per a
recolzar els carquinyolis del cantell per a generar una junta horitzontal, aquest perfil estarà ancorat al
forjat mitjançant ancoratges de mètrica 12mm, disposats cada 30cm.
En determinades zones no hi ha gruix suficient per a desenvolupar aquesta solució, pel que s’optarà per
colꞏlocar un aplacat de peces de ceràmica del mateix tipus que les existents (siguin amb carquinyolis o
peces tallades ad-hoc, segons el gruix romanent entre el pla de façana i el cantell del forjat). Comprèn la

www.bacecg.com

D’aquest procés, cal destacar que:
- Es realitzarà per trams de manera que es facin compatibles l’ús dels edificis amb les diferents
actuacions i de manera que s’optimitzi el muntatge, ús i desmuntatge dels mitjans auxiliars.
- S’ha fixat una disposició de muntatge de 3 mòduls, que s’aniran muntant i desmuntant, sempre
tenint 2 totalment operatius, en una seqüència d’uns 15 moviments.
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- Mai es solꞏlicitaran els elements a situacions de càrrega més desfavorables que les
previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions corresponent.

RE REQUISITS
RE 1 Vialitat, afermat i pavimentació
La xarxa viària existent no es veurà afectada. S’aprofiten els accessos en el perímetre del solar,
convenientment tancats en l’actualitat, per a accedir al mateix.
L’accés preferent per als vehicles que intervinguin serà el més adequat per a les diferents zones de
l’obra, doncs hi ha façanes tant a l’interior com a l’exterior de l’illa.
No es preveu la necessitat de reposició dels paviments existents a l’exterior del solar, doncs els mateixos
estan definits per a accessos rodats.

RE 2 Serveis afectats
No es preveu afectació a cap dels serveis existents en el perímetre del solar.
S’evitarà l’entrada d’aigües pluvials al fons de l’excavació en rasa.

RE 3 Connexions exteriors i desplaçament serveis existents
No es preveu afectació a cap de les connexions exteriors ni cap desplaçament de serveis existents, ni en
el perímetre ni a l’interior del solar.

RE 4 Expropiacions i ocupacions temporals
No es preveu cap expropiació.
Temporalment s’ocuparan espais del solar, més enllà de la zona d’actuació, per a l’aplec de les terres
extretes.
També s’ocuparan espais destinats a la pròpia implantació de l’obra.

RE 5 Consideracions d’especialitats i qualificacions tècniques que ha de tenir en
compte el contractista
L’equip per aquesta intervenció ha d’estar dirigit per un cap d’obra amb experiència demostrable en
intervencions sobre el parc edificat.
La proposta tècnica presentada per l’empresa licitadora haurà d’indicar els professionals que formaran
part de la mateixa, així com adjuntar els seus currículums professionals.

RE 6 Normativa vigent aplicable al projecte
La redacció del projecte ha tingut en compte, a més de les que figuren al Plec de prescripcions
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tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres que es relacionen a l’annex núm. 6.
Normativa aplicable.

RE 7 Termini d’execució de les obres
El termini d'execució de l'obra és de 10 mesos.
Tot i així, dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els
imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar.

RE 8 Fórmula per a la revisió de preus
Atès que el termini contractual és inferior a 1 any, el contractista no té dret a revisió de preus.

econòmic, en la fase d’execució de les obres.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora i als altres industrials que intervinguin a
l’obra per tal de dur a terme les seves obligacions al camp de la prevenció dels riscos professionals, facilitant
el seu desenvolupament sota el control de la Direcció Facultativa.
L’empresa adjudicatària, mitjançant aquest Estudi, haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut en funció del
seu propi sistema de execució de l’obra i completant les previsions contingudes al present estudi.

RE 10 Medi Ambient
Vegeu annex núm. 3. Estudi de Gestió de Residus.

RE 9 Seguretat i Salut
El projecte incorpora a l’annex número 4. Estudi de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi l’execució
de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures
de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i particular.
L’Estudi de Seguretat i Salut es redacta per la seva aplicació durant l’execució de les obres i estableix les
previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com les instalꞏlacions
preceptives d’higiene i benestar dels treballadors, segons les característiques senyalades a la Llei 31/1.995
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en el Reial Decret 1627/1.997 de 24 d’octubre, pel
qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i en la Llei
54/2.003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
L’aprovació del Reial Decret 1627/1.997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres de construcció, completa la transposició al dret espanyol de les
Directives específiques nascudes a la llum del article 16 de la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicació
de mesures per a promoure la millora de la Seguretat i de la Salut dels treballadors en el lloc de treball.
Per tant, té per objecte el compliment de la Normativa vigent en les mesures de Seguretat i Salut
Laboral, el compliment de l’establert en la Llei 31/1.995, de 8 de Novembre, sobre Prevenció de Riscos
Laborals i la reglamentació vigent que la desenvolupa i estableix un adequat nivell de protecció de la
salut dels treballadors en front als riscos derivats de les condicions de treball motivades per l’execució de
l’obra.
L’Estudi de Seguretat i Salut Laboral consisteix en la preparació, d’acord amb allò exigit al respecte per
la legislació vigent, dels documents: Memòria i Annexes, Plànols, Plec de Prescripcions Tècniques i
Pressupost, necessaris per a definir detalladament els medis de protecció individual i colꞏlectiva en front
als riscos que es produeixin durant la execució de les obres, precisant les mesures de seguretat i les
seves característiques i les especificacions de seguretat de les diferents unitats d’obra a executar, amb la
finalitat d’aconseguir els resultats òptims, conjugant els punts de vista de seguretat amb el tècnic-
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PR PRESSUPOST

DC DOCUMENTACIÓ

PR 1 Pressupost de contracta

DC 1 Documents que integren el Projecte

El pressupost d’execució material ascendeix a la quantitat de 483.344,70 €.

El present projecte està format pels següents documents:

Donat que és un servei, el pressupost per a contracta és de 575.180,19 € que, amb el 21% d’IVA, dóna

•

Document 1. Memòria i annexes

•

Document 2. Plànols

•

Document 3. Plec de prescripcions

•

Document 4. Pressupost

un pressupost global per a contracta de 695.968,03 € (Sis-cents noranta-cinc mil nou-cents seixanta-vuit euros
amb tres cèntims).

PR 2 Pressupost per al coneixement de l’Administració
El pressupost per al coneixement de l’administració ascendeix a la quantitat de 575.180,19 € (sense
IVA).

Agustí Obiol Sánchez
Doctor Arquitecte
Director General
BAC Engineering Consultancy Group
Barcelona, Octubre de 2018
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Document 1. Memòria i annexes

Annex 1. Programació d’obra

4.

Annex. Programació d’obra

Aquest annex descriu i justifica les característiques i disposició dels diferents elements que l’estudi de l’organització i el
desenvolupament de les obres.
Es prenen com a punt de partida les consideracions següents:
- Durant les obres es mantindrà una zona (o vàries) d’aplec, accessibles i endreçades de manera que no interfereixen en el
desenvolupament de l’activitat del dipòsit existent al solar.
- Durant les obres es mantindrà un itinerari obert i franc per al pas de vehicles d’emergència dins de l’àmbit de l’obra.
- Es mantindrà la flexibilitat dels tancaments mitjançant la utilització de tanques tipus new jersey (de formigó o plàstic ple d’aigua).
- La maquinària a emprar a obra serà proporcional i ajustada als espais disponibles i afectats.
Per a les obres s'han de tenir en compte els següents paràmetres en quan a l'organització de les mateixes:
- definició dels punts d’aplec de material sobrant
- avenç amb cales
Prenent en consideració les unitats d’obra fonamentals que determinen els treballs projectats i els rendiments habituals dels
equips especialitzats en el camp d’aquest tipus d'actuacions, s'han definit els terminis parcials i totals de les diferents activitats
projectades i s'han programat. El termini que resulta per a l'execució del servei corresponent és de deu (10) mesos a camp,
detallant a continuació la planificació prevista per a les unitats més importants, establint un ordre de prioritats amb el principal
condicionant del procés constructiu plantejat.

Agustí Obiol Sánchez
Doctor Arquitecte
Director General
BAC Engineering Consultancy Group
Barcelona, Octubre de 2018

Document 1. Memòria i annexes

Annex 2. Justificació i descomposició de preus

Justificació i descomposició de preus

Per a la determinació dels preus unitaris partim d’aquells preus dels elements que formen la unitat, i que
determinarem als quadres de preus corresponents, sota els següents conceptes:




Preu de cost de la mà d’obra, per categories.
Taxes de maquinària.
Preus dels materials a peu d’obra.

A partir d’aquests tres quadres, es determinaran els preus unitaris, tenim en compte els rendiments
corresponents, d’acord amb les característiques de la unitat.
Els preus que s’indiquen al present annex són els que han servit de base per formar el quadre de preus número
1 i serviran de base per a la obtenció, si s’escau, de preus contradictoris durant la vigència del contracte.

Agustí Obiol Sánchez
Doctor Arquitecte
Director General
BAC Engineering Consultancy Group
Barcelona, Octubre de 2018
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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS

Amb aquest annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar el seguiment i control dels residus de
construcció i d’enderrocs generats en obra en el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) que pugui tenir el
Promotor de les obres.
L’aprovació del Real Decreto 210/2018, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de construcció i
d’enderrocs.
El Promotor, com a productor de residus, ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent,
fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot
assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de
la construcció.

2

MARC LEGAL

La Constitución Española, en l'article 45, reconeix el dret de tots els espanyols a gaudir d'un medi
ambient adequat per al desenvolupament de la persona i establir el correlatiu deure de conservar-lo. Així
mateix, en l'apartat segon, encomana a les administracions públiques la funció de vetllar per l'ús racional
dels recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient.
La Unió Europea, en matèria de medi ambient, i concretament en la seva política de residus, a través de
la Directiva comunitaria 91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la
Directiva 75/442 / CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975, incorpora a aquesta política la concepció
única, establint una norma comuna per a tot tipus de residus, sense perjudici que en determinats casos
sigui necessària una regulació específica a causa de les característiques especials de certs residus. La
Ley 22/2011, sobre residuos i suelos contaminados, incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la
concepció única en la política de residus, establint el règim jurídic i les competències de les diferents
administracions públiques en aquesta matèria.

Per tant, el document ha de servir com a memòria justificativa del compliment del Real Decreto
210/2018, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, i del
compliment del modificat Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, i del
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:



DIRECTIVA 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas

A l'Estudi de gestió de residus s’ha d’atorgar el caràcter de orientatiu, ja que en el moment de la seva
redacció no es disposa de les dades mínimes necessàries respecte de les empreses subcontractistes
intervinents en l'obra i dels gestors de residus que seran contractats per obtenir la finalitat d'aquest
estudi.



DIRECTIVA 91/689/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos
peligrosos.

Per tal de delimitar la responsabilitat del redactor del "Estudi de gestió de residus", a l'inici de l'obra s'ha
de requerir el constructor perquè redacti el Pla de gestió de residus a què fa referència el RD 210/2018
sobre la base de la realitat de l'obra.

Marc Legislatiu Europeu

Marc Legislatiu Estatal


LEY 22/2011, de 28 de julio, sobre residuos y suelos contaminados (BOE nº181, de 28 de julio).



REAL DECRETO 210/2018, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.



REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials
usados.



REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.



REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado
mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.



REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.



REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución
de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.



Corrección de errores de la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.



ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Marc Legislatiu Autonòmic.
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DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus



LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
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DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
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DECRET 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret
93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de
Residu inclosa en la normativa reguladora dels residus, es generi en una obra de construcció o
demolició.



DECRET 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova
el Catàleg de residus de Catalunya.



DECRET 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus.



DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.



DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.



DECRET 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya.

DEFINICIÓ DE CONCEPTES

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, no
és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que
pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva
ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha
de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen
un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva
91/689/CE, del 12 de desembre.
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.
Productor de residus de construcció i d’enderrocs:


La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o
demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o
demolició.



La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia,
que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.



El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o
demolició.

Posseïdor de residus de la construcció i d’enderrocs: la persona física o jurídica que tingui al seu
poder els residus de la construcció i demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la
consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o
demolició, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració
de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.
Tractament previ: procés físic, tèrmic, químic o biològic, incloent la classificació, que canvia les
característiques dels residus de construcció i enderroc reduint el seu volum o la seva perillositat, facilitant
la manipulació, incrementant el seu potencial de valorització o millorant el seu comportament a
l’abocador.
S'ha de dir que, sigui el que sigui l'origen del residu, es pot donar el cas que entre els seus constituents
apareguin residus qualificats com perillosos en aplicació de l'Ordre MAM 304/2002, que són tots aquells
que es trobin contaminats amb substàncies perilloses (amiant, mercuri, PCB, etc.) o envasos que les
hagin contingut. Qualsevol activitat de gestió implicarà la separació, preferentment en origen,
d'aquests residus, que seguiran les vies establertes de la norma corresponent als residus
perillosos.

www.bacecg.com
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4

TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS,
(SEGONS ORDEN MAM 304/2002)

IDENTIFICACIÓ

DEL

RESIDUS

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el
catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a
perillosos (especials).
En el Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus
(valorització, tractament o deposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del Catàleg
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.

1. Asfalt
17 03 02

2. Fusta
x

17 02 01

Fusta

3. Metalls
x

x
x

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Cobre, bronze, llautó
Alumini
Plom
Zinc
Ferro i acer
Estany
Metalls barrejats
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

4. Paper

RCD: Terres
17 05 04
17 05 06
17 05 08

Barreges bituminoses diferents de les del codi 17 03 01

Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 06
Balast de víes ferrades diferent de l'especificat en el codi 17 05 07

RCD: Naturalesa pètria

x

20 01 01

x

17 02 03

Paper

5. Plàstic
Plàstic

6. Vidre
17 02 02

Vidre

1. Sorra, grava i altres àrids
01 04 08
01 04 09

Residus de grava i roques triturades diferents dels anomenats en el codi 01 04 07
Residus de sorra i argila

7. Guix
17 08 02

Materials de construcció a partir de guix diferents als del codi 17 08 01

2. Formigó
x

17 01 01

x

17 01 02
17 01 03
17 01 07

Formigó

3. Maons, rajoles i altres ceramics

x

Maons
Teules i materials ceràmics
Barreges de formigó, maons, teules i material ceràmic diferents de les especificades en el codi 17 01 06

4. Pedra
17 09 04

www.bacecg.com
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(17) Residus de construcció i d’enderrocs

1. Deixalles
x
x

20 02 01
20 03 01

Residus biodegradables
Barreja de residus municipals

2. Potencialment perillosos i altres

x
x
x

x
x
x
x

RESIDUS NO ESPECIALS.

17 01 06

Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's)

17 02 04
17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02

Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles
Barreges bituminoses que contenen quitrà de hulla
Quitrà de hulla i productes quitranats
Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà de hulla i altres SP's
Materials d'aïllament que contenen Amiant
Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses
Materials de construcció que contenen Amiant
Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's
Residus de construcció i enderroc que contenen mercuri
Residus de construcció i enderroc que contenen PCB's
Altres residus de construcció i enderroc que contenen SP's
Materials d'aïllament diferents dels codis 17 06 01 y 03
Terres i pedres que contenen SP's
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses
Balast de vies ferrades que contenen substàncies perilloses
Absorvents contaminats (draps,…)

13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Olis utilitzats (minerals no clorats de motor,…)
Filtres d'oli
Tubs fluorescents
Piles alcalines i salines
Piles botó
Envasos buits de metall o plàstic contaminat
Sobres de pintura o vernissos
Sobres de disolvents no halogenats
Sobres de desencofrants
Aerosols buits
Bateries de plom
Hidrocarburs amb aigua
RDCs barrejats diferents codis 17 09 01, 02 i 03

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició.
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents:


Terres



Roca



Formigó (paviments, murs, ...)



Mescles bituminoses



Cablejat elèctric



Restes vegetals



Metalls



Maons



Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.

RUNA:
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 02
17 05 04

Formigó
Maons
Teules i materials ceràmics
Vidre
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

FUSTA:
17 02 01

Fusta

PLÀSTIC:
17 02 03

Plàstic

FERRALLA:
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 04
17 04 05
17 04 11

Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze, llautó
Alumini
Zinc
Ferro i acer
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS.
(17) Residus de construcció i d’enderrocs
17 09 01
17 09 02

17 04 10
17 08 01
17 06 01

Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.
Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB).
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que contenen
substàncies perilloses.
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per
aquestes.
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.
Materials d'aïllament que contenen amiant

17 06 03
17 06 05
17 05 03
17 05 05
17 05 07
17 04 09
17 04 10
17 03 01
17 03 03

Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses.
Materials de construcció que contenen amiant.
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.
Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.
Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses.
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.
Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.
Quitrà d'hulla i productes enquitranats.

17 09 03
17 02 04

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
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5

ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO
INCLOSOS EN EL CAPÍTOL 17 DEL CER.

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 20 del CER, s’inclou els residus biodegradables
per a la gestió de restes vegetals.
20 02 01

Residus biodegradables per a la gestió de restes vegetals.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:


Paper i cartró



Envasos, draps de neteja i roba de treball

6

ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU QUE ES
GENERARÀ A L’OBRA

Les possibles situacions que es poden considerar són:
situació
Enderroc total
Enderroc parcial
Obra Nova
Obra Reforma
Residus generats en obra

es dóna a l’obra
NO
SÍ
NO
SÍ
SÍ

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:

Segons el Real Decreto 210/2018, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es
generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no
especificats en cap altra categoria.

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus del Catàleg Europeu de Residus
(CER), definida en l’aparat 4 del present document.

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.
Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.
Durant les obres es poden generar residus:
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.

6.1

RESIDUS D’ENDERROC GENERATS EN OBRA

En el present apartat s’elabora una estimació dels pesos i volums de residus de demolició o enderrocs
que es generen en obra.
L’elaboració de l’estimació del volum de residus d’enderroc s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus
que s’adjunta en el present apartat.
Residus d’enderroc parcial:
Residus d'enderroc parcial durant la construcció
pes t
parets i murs de fàbrica

3

280,881

187,254

murs de mamposteria, pedra

0,000

0,000

sostres amb bigues metàlꞏliques

0,000

0,000

sostres amb bigues de formigó

0,000

0,000

llosa de ceràmica armada

0,000

0,000

formigó armat

0,000

0,000

sostre amb bigues de fusta i tarima de fusta

0,000

0,000

sostre amb bigues de fusta i revoltó de guix o maó

0,000

0,000

capa de compressió de sostres i forjats amb armat

0,000

0,000

cobertes (acabat)

0,000

0,000

cobertes (base i pendents)

0,000

0,000

cel rasos

0,000

0,000

paviments

0,000

0,000

revestiments

0,000

0,000

vidres

0,000

0,000

fibrociment en plaques

0,000

0,000

.................

0,000

0,000

..................

0,000

0,000

280,88 t

187,25 m

Residus d'enderroc

www.bacecg.com

volum m

3

Estudi de Gestió de Residus 7/17

Exp. 1022904

6.2

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ GENERATS EN OBRA

6.3

En el present apartat s’elabora una estimació dels pesos i volums de residus de construcció que es
generen en obra.

RESUM RESIDUS GENERATS EN OBRA

Residus d'enderroc

S’ha de tenir en consideració que l’estimació del volum de residus de construcció en l’obra i els imports
econòmics dels capítols de l’obra considerats en el pressupost d’execució tenen una estreta relació
considerada en diferents estudis per diferents factors de conversió que depenen del tipus d’edificació.

Pes residus

Ordre MAM/304/2002

(tones)

170102

280,881

252,793

formigó

170101

0,000

0,000

petris

170107

0,000

0,000

metalls

170407

0,000

0,000

L’elaboració de l’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha de realitzar mitjançant una
taula tipus que s’adjunta en el present apartat.
Rehabilitació:

fustes

170201

0,000

0,000

vidre

170202

0,000

0,000

plàstics

170203

0,000

0,000

guixos

170802

0,000

0,000

betums

170302

0,000

0,000

fibrociment

170605

0,000

0,000

altres

0,000

0,000

..................

0,000

0,000

( superfície d'obra nova equivalent, per al càlcul de residus)
10.000,00 m2

superfície de reforma o rehabilitació

Totals d'enderroc
Percentatge aproximat del pressupost corresponent a l'enderroc de
la rehabilitació respecte el pressupost d'execució de la rehabilitació
en %
(20% màxim)

0,00%

3.000,00 m2

superfície d'obra nova equivalent

280,881 t

Rehabilitació integral

0,9

Reforma afectant elements estructurals

0,7

Reforma no afectant elements estructurals

0,5

Codificació residus LER

Pes residus

Reforma poca entitat

0,3

Ordre MAM/304/2002

(tones)

0,3

Residus de construcció

sobrants d'execució

27,101

5,650

170102

24,728

2,747

formigó

170101

0,492

0,352

petris

170107

0,531

0,797

guixos

170802

0,000

0,000

1,350

1,755

2

1350,00 m

altres
Pes
(tones/m2)

Pes residus
(tones)

sobrants d'execució

Volum
(m3)

27,10

embalatges

5,65

1,579

7,254

fustes

170201

0,815

3,038

obra de fàbrica

0,018317

24,73

0,002035

2,75

plàstics

170203

0,213

1,397

formigó

0,00036464

0,49

0,0002605

0,35

paper i cartró

170904

0,112

1,604

petris

0,000393

0,53

0,00059

0,80

metalls

170407

0,439

1,215

guixos

0

0,00

0

0,00

altres

0,001

1,35

0,0013

1,76

fustes

0,0006035

0,81

0,00225

3,04

plàstics

0,000158

0,21

0,001035

1,40

embalatges

1,58

0,000083

0,11

0,001188

1,60

metalls

0,000325

0,44

0,0009

1,22

28,68 t

Totals de construcció

28,680 t

3

12,904 m

7,25

paper i cartró

Residu de rehabilitació (construcció)

www.bacecg.com

Volum
(m3/m2)

Volum
(m3)

obra de fàbrica

Residus de rehabilitació (construcció)
Superfície equivalent

3
252,79 m

Tipus de rehabilitació

45,00%

coeficient d'afectació

Volum
(m3)

obra de fàbrica

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats
poden ser reutilitzats a l’obra.

Residus de rehabilitació ( construcció )

Codificació residus LER

3

12,90 m
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MESURES
DE
SEGREGACIÓ
(CLASSIFICACIÓ/SELECCIÓ)

"IN

SITU"

PREVISTES

En base el RD 210/2018, els residus de construcció i enderroc han de separar-se en fraccions, quan, de
manera individualitzada per a cada una de dites fraccions, la quantitat prevista de generació per al total
de l’obra superi les següents quantitats:
Norma
Formigó
Maons, teules, ceràmics
Metalls
Fusta
Vidre
Plàstics
Paper i cartró

PREVISIÓ D’OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ A LA MATEIXA OBRA O A
EMPLAÇAMENTS EXTERNS (EN AQUEST CAS S’IDENTIFICARÀ EL DESTÍ
PREVIST).

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o extern):
OPERACIÓ PREVISTA
No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o en
emplaçaments externs, simplement seran transportats a abocador
autoritzat.
Reutilització de terres procedents de l’excavació.
Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en
urbanització.
Reutilització de materials ceràmics.

RD 210/2018
80,00 T
40,00 T
2,00 T
1,00 T
1,00 T
0,50 T
0,50 T

DESTÍ PREVIST

x

Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…

Mesures utilitzades (es marquen les caselles segons el que s’aplica):
Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos.
Enderroc separatiu / segregació en obra (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartró +
envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions establertes al
RD 210/2018.
Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament
en planta.

8

Reutilització de materials metàlꞏlics.

x

Altres (indicar)

x

Els contenidors o sacs industrials utilitzats compliran les especificacions que indica la normativa per la
que es regula la gestió dels residus de construcció i enderroc.

www.bacecg.com
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9

PREVISIÓ D’OPERACIONS DE VALORITZACIÓ "IN SITU" DELS RESIDUS
GENERATS.

Es marquen les operacions previstes:
OPERACIÓ PREVISTA
No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement
seran transportats a abocador autoritzat.
Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia.
Recuperació o regeneració de dissolvents.
Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzen no dissolvents.
Reciclatge o recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics.

x

Tractament de sòls, per a una millora ecològica dels mateixos.
Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió 96/350/CE.
Altres (indicar)

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de
ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.

10.1 PROCÉS DE DECONTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS.

x
x
x

Reciclatge o recuperació d’altres matèries orgàniques.
Regeneració d’àcids i bases.

10 PROCESSOS, GESTIONS, DESTÍ PREVIST I GESTORS PER ALS RESIDUS NO
REUTILITZABLES
NI
VALORITZABLES
"IN
SITU"
(INDICANT
CARACTERÍSTIQUES I QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU).

x

Per a una correcta gestió dels residus generats s’ha de tenir en compte el procés de generació dels
mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt
d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar
els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i
exempts de materials perillosos.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de
construccions, paviments i altres elements i la desinstalꞏlació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament
mitjançant disposició, la deconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin
separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es
disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts
segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i
inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus:


Asfalt.



Formigó.



Terres, roca.



Material vegetal.



Cablejat.



Metalls.



Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró.

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:


Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.



Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.



Naturalesa dels riscs.

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.
A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus:
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V 83- Compostatge
Zona d’aplec de
terres

Zona
d’emmagatzematge
de residus perillosos
en peces

Zona
d’emmagatzematge
de residus perillosos
en dipòsits
Zona d’aplec de
materials banals per
abocador

Contenidor de plàstic
per reciclar

Zona d’aplec de
formigó

Zona d’aplec de
material ceràmic

Zona d’aplec de
metalls

Contenidor de paper i
cartró per reciclar

Contenidor de fusta
per reciclar

10.2 GESTIONS SOBRE RESIDUS
Consultat el Catàleg de Residus de Catalunya, els residus generats en la present obra es poden
gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos:
T 11- Deposició de residus inerts


Formigó



Metalls



Vidres, plàstics

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició

El seguiment es realitzarà visualment i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg
de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant:


Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure
entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.



Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al
llarg del seu recorregut.



Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb
un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de
residus.



Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor d’un
residu i el destinatari d’aquest i que té com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a
ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.



Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al
productor o posseïdor del residu.

10.3 GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els
següents:


Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.



Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que
els contenen.



Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment
de maquinària i equips.



Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els
contenen.



Formigó, maons



Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen.



Materials ceràmics



Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.



Vidre



Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.



Terres

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:



Paviments



Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà
amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la
recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la
gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la
Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que
es generen a Catalunya.

V 11- Reciclatge de paper i cartó
V 12- Reciclatge de plàstics
V 14- Reciclatge de vidre
V 15- Reciclatge i recuperació de fustes
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàlꞏlics

www.bacecg.com

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest ús, donant especial
atenció per evitar qualsevol abocament especialment en transvasament de recipients.
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Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents
per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva
manipulació.
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució,
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus
perillosos figurarà:

RCD: Naturalesa no pètria

El codi d’identificació dels residus



El nom, direcció i telèfon del titular dels residus



La data d’envasament



La naturalesa dels riscos que presenten els residus

17 02 01

RNP:

Residus NO perillosos

RP:

Residus perillosos

17 05 04
17 05 06
17 05 08

Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 06
Balast de víes ferrades diferent de l'especificat en el codi 17 05 07

RCD: Naturalesa pètria

x

x

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

x

20 01 01

x

17 02 03

Residus de grava i roques triturades diferents dels anomenats en el codi 01 04 07
Residus de sorra i argila

17 01 01

x

17 01 02
17 01 03
17 01 07

Formigó

Reciclat
Reciclat

Paper

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

Plàstic

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

Vidre

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

Materials de construcció a partir de guix diferents als del codi 17 08 01

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

Reciclat

Gestor autoritzat RNPs

Reciclat
Reciclat

RCD: Potencialment perillosos i altres

Tractament

Destí

20 02 01
20 03 01

Residus biodegradables
Barreja de residus municipals

Reciclat / Abocador
Reciclat / Abocador

Planta de reciclatge RSU
Planta de reciclatge RSU

2. Potencialment perillosos i altres

Sense tractament esp.
Sense tractament esp.
Sense tractament esp.

Tractament

Destí
Restauració / Abocador
Restauració / Abocador
Restauració / Abocador

Destí

Reciclat
Reciclat

x
x
x

Planta de reciclatge RCD
Planta de reciclatge RCD

Reciclat / Abocador

Planta de reciclatge RCD

Maons
Teules i materials ceràmics
Barreges de formigó, maons, teules i material ceràmic diferents de les especificades en el codi 17 01 06

Reciclat
Reciclat
Reciclat / Abocador

Planta de reciclatge RCD
Planta de reciclatge RCD
Planta de reciclatge RCD

RDCs barrejats diferents als dels codis 17 09 01, 02 i 03

Reciclat

Planta de reciclatge RCD

3. Maons, rajoles i altres ceramics

x

Cobre, bronze, llautó
Alumini
Plom
Zinc
Ferro i acer
Estany
Metalls barrejats
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

1. Deixalles

2. Formigó
x

Gestor autoritzat RNPs

7. Guix
17 08 02

x
x

1. Sorra, grava i altres àrids
01 04 08
01 04 09

Reciclat

6. Vidre

Tractament

RCD: Terres

Fusta

3. Metalls

Segons la terminologia emprada el destí dels residus serà també diferent:

Residus Sòlids Urbans

Planta de reciclatge RCD

5. Plàstic

10.4 DESTÍ PREVIST.

RSU:

Reciclat

4. Paper

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials,
subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa
extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

Residus de la Construcció i Demolició

Barreges bituminoses diferents de les del codi 17 03 01

2. Fusta
x

17 02 02

RCD:

Destí

1. Asfalt
17 03 02

x



Tractament

x
x
x
x

17 01 06
17 02 04
17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05

Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's)
Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles
Barreges bituminoses que contenen quitrà de hulla
Quitrà de hulla i productes quitranats
Residus metàlꞏlics contaminats amb substàncies perilloses
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà de hulla i altres SP's
Materials d'aïllament que contenen Amiant
Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses
Materials de construcció que contenen Amiant

Dipòsit Seguretat
Tractament Físic-Químic
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Tractament Físic-Químic
Tractament Físic-Químic
Dipòsit Seguretat
Dipòsit Seguretat
Dipòsit Seguretat

17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's
Residus de construcció i enderroc que contenen mercuri
Residus de construcció i enderroc que contenen PCB's
Altres residus de construcció i enderroc que contenen SP's
Materials d'aïllament diferents dels codis 17 06 01 y 03
Terres i pedres que contenen SP's
Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses
Balast de vies ferrades que contenen substàncies perilloses
Absorvents contaminats (draps,…)
Olis utilitzats (minerals no clorats de motor,…)
Filtres d'oli
Tubs fluorescents
Piles alcalines i salines
Piles botó
Envasos buits de metall o plàstic contaminat
Sobres de pintura o vernissos
Sobres de disolvents no halogenats
Sobres de desencofrants
Aerosols buits
Bateries de plom
Hidrocarburs amb aigua
RDCs barrejats diferents codis 17 09 01, 02 i 03

Tractament Físic-Químic
Dipòsit Seguretat
Dipòsit Seguretat
Dipòsit Seguretat
Reciclat
Tractament Físic-Químic
Tractament Físic-Químic
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament
Dipòsit / Tractament

Gestor autoritzat RPs

Gestor autoritzat RNPs

Gestor autoritzat RPs

Restauració / Abocador

4. Pedra
17 09 04

www.bacecg.com
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10.5 ESTORS AUTORITZATS

11 PLÀNOLS DE LES INSTALꞏLACIONS PREVISTES

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la
obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana
de Residus:

El Contractista en el Pla de Gestió de Residus i en el Pla d'Obra inclourà plànols on s'especifiqui la
ubicació de les instalꞏlacions previstes per a la separació, emmagatzematge, manipulació i altres
operacions de gestió de residus de la construcció i enderrocament dins de l'obra.

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp

Els plànols podran ser modificats en un futur per tal de poder adaptar-se a les característiques de l'obra,
sempre que hi ha un acord previ de la Direcció Facultativa de l'obra.

Els gestors es diferenciaran en els següents sectors:


Residus inerts



Plàstics



Fustes



Runes



Ferralla



Paper i cartró



Restes vegetals



Residus especials



Vidre

En els plànols s'especifica la situació i dimensions de:

Contenidors per a residus urbans.

x
x
x
x
x

Planta mòbil de reciclatge "in situ".
Ubicació dels aplecs provisionals de materials per a reciclar com àrids, vidre, fusta o
materials ceràmics.

x

Baixants de runes.
Aplecs i / o contenidors dels diferents RCD (terres, petris, fustes, plàstics, metalls, vidres,
cartrons ...).
Zones o contenidor pel rentat de canaletes / cubetes de formigó.
Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos.

Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les taules adjuntes.

Serveixi d'exemple la documentació gràfica adjunta d'aquestes instalꞏlacions genèriques, s'adaptaran a
les característiques de l'obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus i han de constar en el Pla de
Seguretat i Salut.

Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus en les taules adjuntes.

INSTALꞏLACIONS PREVISTES: Tipus i dimensions de contenidors de residus per obres

Runes. Ferralla. Paper i cartró. Fustes. Plàstics. Vidre
Nom del gestor: Centre de Triatge Barcelona, SA
Nom del gestor: Centre de Triatge Barcelona, S.A.
Codi de gestor
E-790.02
T11 Deposició de residus inerts
Operacions autoritzades
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència
Pol. ind. Zona Franca c/ sector b, c/ d, 60
Adreça física
(08040) Barcelona
Pol. ind. Zona Franca c/ sector b, c/ d, 60
Adreça correspondència
(08040) Barcelona
Telèfon
902100635

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

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

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

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

www.bacecg.com

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
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12 PLECS DE CONDICIONS

Autònomes dictessin normes generals sobre cada tipus d’activitat, en les que es fixin els tipus i quantitats
de residus i les condicions en les que l’activitat pot quedar dispensada.

12.1 PER AL PRODUCTOR DE RESIDUS.

Si ell no pogués per falta d’espai, ha d’obtenir igualment per part del Gestor final, un document que
acrediti que ell ha realitzat en comptes del Posseïdor dels residus.

1.- Incloure en el Projecte d’Execució de l’obra en qüestió, un “estudi de gestió de residus”, el qual ha de
contenir com a mínim:

4.- Ha d’afrontar els costos de gestió, i entregar al Productor (Promotor), els certificats i demés
documentació acreditativa.

a)

Estimació dels residus que es vagin a generar.

5.- En tot moment complirà les normes i ordres dictades.

b)

Les mesures per a la prevenció d’aquests residus.

6.- Tot el personal de l’obra, del qual és el responsable, coneixerà les seves obligacions sobre la
manipulació dels residus d’obra.

c)

Les operacions encaminades a la possible reutilització i separació d’aquests residus.

d)

Plànols d’instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge, manipulació, separació, etc…

e)

Plec de Condicions

f)

Valoració del cost previst de la gestió dels residus, a capítol específic.

2.- En obres d’enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos, així
com la seva retirada selectiva per evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i
assegurar la seva retirada a gestors autoritzats de residus perillosos.
3.- Disposar de la documentació que acrediti que els residus han estat gestionats adequadament, ja sigui
en la pròpia obra, o entregats a una instalꞏlació per al seu posterior tractament per Gestor Autoritzat.
Aquesta documentació la ha de guardar com a mínim els 5 anys següents.
4.- Si fos necessari, per així exigir-ho, constituir la paga i senyal o garantia que asseguri l’acompliment
dels requisits establerts a la Llicència, en relació amb els residus.

12.2 PER AL POSSEÏDOR DELS RESIDUS A L’OBRA.
La figura del posseïdor dels residus a l’obra és fonamental per a una eficaç gestió dels mateixos, donat
que està a la seva mà prendre les decisions per a la millor gestió dels residus i les mesures preventives
per a minimitzar i reduir els residus que s’originen.
En síntesis, els principis que s’han d’observar són els següents:
1.- Presentar al promotor un Pla que reflecteixi com portarà a càrrec aquesta gestió, si decideix assumirla ell mateix, o en el seu defecte, si no és així, estarà obligat a entregar-los a un Gestor de Residus
acreditant-lo fefaentment. Si els entrega a un intermediari que únicament exerceixi funcions de recollida
per a entregar-los posteriorment a un Gestor, haurà de, igualment, poder acreditar quin és el Gestor final
d’aquests residus.

7.- Es necessari disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials utilitzats o
reciclats propers a la ubicació de l‘obra.
8.- Les iniciatives per a reduir, reutilitzar i reciclar els residus a l’obra han de ser coordinades
correctament.
9.- Animar al personal de l’obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus.
10.- Facilitar la difusió, entre tot el personal de l’obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen en la pròpia
obra per a la millor gestió dels residus.
11.- Informar als tècnics redactors del projecte sobre les possibilitats d’aplicació dels residus a la pròpia
obra o a una altra.
12.- Ha de seguir-se un control administratiu de la informació sobre el tractament dels residus a l’obra, i
per això s’han de conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora d’ella.
13.- Els contenidors han d’estar etiquetats correctament, de manera que els treballadors de l’obra
sàpiguen on han de dipositar els residus.
14.- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra abans de optar
per utilitzar materials procedents d’altres solars.

12.3 PER AL PERSONAL DE L’OBRA
El personal de l’obra és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i normes que el
responsable de la gestió dels residus disposi. Però, a més, es pot servir de la seva experiència pràctica
en l’aplicació d’aquestes prescripcions per a millorar-les o proposar-ne de noves.
Per al personal d’obra, que estan sota la responsabilitat del Contractista, i conseqüentment del Posseïdor
dels Residus, estan obligats a:

2.- Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa, i acceptat per la Propietat, passant llavors a
ser un altre document contractual de l’obra.

1.- Etiquetar de manera convenient cada un dels contenidors que s’utilitzaran en funció de les
característiques dels residus que es dipositaran.

3.- Mentre es trobin els residus en el seu poder, els ha de mantenir en condicions d’higiene i seguretat,
així com evitar la barreja de les diferents fraccions ja seleccionades, si aquesta selecció fos necessària,
doncs a més estableix l’articulat a partir de quins valors s’ha de procedir a aquesta classificació de
manera individualitzada.

2.- Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se en cada recipient.
La informació ha de ser clara i comprensible.

Aquesta classificació, que és obligatòria un cop s’han sobrepassat determinats valors conforme al
material de residu que sigui (indicat a l’apartat 3), pot ser dispensada per l’administració autonòmica, de
manera excepcional.
Ja en el seu moment, la Llei 10/1998 del 21 d’Abril, de Residus, en el seu article 14, anomenava la
possibilitat d’eximir de l’exigència a determinades activitats que poguessin realitzar aquesta valoració o
de l’eliminació d’aquests residus no perillosos en els centres de producció, sempre que les Comunitats

www.bacecg.com

3.- Les etiquetes han de ser de gran format i resistents a l’aigua.
4.- Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. Les etiquetes es colꞏlocaran per facilitar la
correcta separació dels mateixos.
5.- Separar els residus a mesura que són generats per a que no es barregin amb altres i resultin
contaminants.
6.- No colꞏlocar residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra ja que, si s’ensopega amb ells o queden
estesos sense control, poden ser causa d’accidents.
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7.- Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més difícils de manipular i transportar, i
donen lloc a caigudes de residus, que no acostumen a ser recollits de terra.

12.5 AMB CARÀCTER PARTICULAR:

8.- Els contenidors han de sortir de l’obra perfectament coberts. No s’ha de permetre que l’abandonin
sense estar-ho ja que poden originar accidents durant el transport.

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles que
siguin d’aplicació a l’obra):

9.- Per a una gestió més eficient, s’han de proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o reciclar els
residus produïts a l’obra.

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments,
apuntalaments, estructures auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a la
pròpia obra com als edificis veïns.
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos
tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics,
marbres…).
Seguidament s’actuarà desmuntat aquelles parts accessibles de les instalꞏlacions, fusteries
i els elements que ho permetin
El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³,
contenidors metàlꞏlics específics amb la ubicació i condicionat que estableixin les
ordenances municipals. Aquest dipòsit en aplecs, també haurà d’estar en llocs degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.

10.- Les bones idees s’han de comunicar als gestors dels residus de l’obra per tal que les apliquen i les
comparteixin amb la resta del personal.

x

12.4 AMB CARÀCTER GENERAL
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb
l’emmagatzematge, manipulació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i
enderroc a obra.

x

Gestió de residus de construcció i enderroc
Gestió de residus segons RD 210/2018, realitzant-se la seva identificació d’acord amb la Llista Europea
de Residus publicada per Ordre MAM 304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part
d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les especificacions de
l’Ordre autonòmica corresponent, per la que es reguli la gestió dels residus de construcció i enderroc.

x

x

Certificació dels medis utilitzats
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la Propietat dels certificats
dels contenidors utilitzats així com dels punts d’abocament final, ambdós emesos per entitats
autoritzades i homologades per la comunitat autònoma corresponent.

x

Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de brossa com de
materials sobrants, retirar les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, Així com executar tots
els treballs i adoptar les mesures que siguin necessàries per tal que l’obra presenti un bon aspecte.

x

x

x

x
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El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es
realitzi en contenidors o aplecs, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus
d’una manera adequada.
Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat,
especialment durant la nit, i contar amb una banda de material reflectant de com a mínim
15cm en la llargada del seu perímetre.
En els mateixos haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular
del contenidor / envàs i el número d’inscripció en el registre de transportistes de residus.
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres medis
de contenció i emmagatzematge de residus.
El responsable de l’obra a la que dóna servei el contenidor adoptarà les mesures
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a l’obra. Els contenidors romandran
tancats, o coberts com a mínim, fora de l’horari de treball, per evitar el dipòsit de residus
aliens a l’obra a la que dóna servei.
A l’equip d’obra hauran d’establir-se els medis humans, tècnics i procediments per a la
separació de cada tipus de RCD.
S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d’obres…),
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de
reciclatge o deposició.
En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista realitzar una avaluació
econòmica de les condicions en les que és viable aquesta operació, tant per les possibilitats
reals d’executar-la com per disposar de plantes de o gestors de RCDs idonis.
La Direcció d’Obra serà la responsable de prendre l’última decisió i de la seva justificació en
front a les autoritats locals o autonòmiques pertinents.
S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de
reciclatge, abocador, cantera, incineradora…) són centres amb l’autorització autonòmica de
la Conselleria de Medi Ambient, Així com s’haurà de contractar només a transportistes o
gestors autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el registre pertinent.
Es portarà un control documental en el que quedaran reflectits els avals de retirada i
entrega de cada transport de residus.
La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra
d’enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent
i als requisits de les ordenances municipals
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjar, envasos…)
seran gestionats d’acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal
corresponent.
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x

x
x
x

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l’Ordre MAM
304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valorització i eliminació
de residus i la llista europea de residus per a poder considerar-los com perillosos o no
perillosos.
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats per el RD 108/1991 de 1 de
febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per
l’amiant, així com la legislació laboral al respecte.
Les restes de neteja de canaletes / cubes de formigó seran tractades com runa.
S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i
restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels aplecs o
contenidors de una amb components perillosos.
Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels
sòls degradats seran retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible en
plataformes d’alçada no superior a 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva, la manipulació i
la contaminació amb altres materials.
Altres (indicar)

13 VALORACIÓ DE LA DESPESA PREVISTA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, DESPESA QUE FORMARÀ PART DEL
PRESSUPOST DEL PROJECTE EN CAPÍTOL ESPECÍFIC
Dintre del pressupost del projecte s’ha d’incloure un apartat independent on s’especifiqui el cost previst
per a la gestió de residus de la construcció i demolició.
A continuació es desglossa l’estimació per volums dels residus de l’obra, distribuït en funció del volum de
cada material.
Enderroc i construcció
RESIDU
Excavació

3

Volum aparent m

Classificació

Transport

Valoritzador / Abocador
runa neta

runa bruta

0,00
0,00

-

-

-

0,35
255,54
0,80

X
X
X

X
X
X

X
X
X

-

Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Guixos i altres no especials

1,22
3,04
0,00
1,40
1,60
1,76

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

-

Altres
Perillosos Especials

0,00
0,00

X

-

-

-

Terres
Terres contaminades
Construcció
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Petris barrejats

-

El pressupost aproximat de la gestió de residus està inclòs en el PEM.
3

El volum aparent de residus és de:

265,70 m

El pes dels residus és de:

309,56 tones

En el pressupost de projecte hi ha desglossat un capítol corresponent a la Gestió de Residus. Els preus
són d’Execució Material.
En la documentació de Projecte també es troben els quadres de preus i la justificació de preus.
Per a la resta de residus s’han establert uns preus per a les despeses de gestió. El Contractista
posteriorment es podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar les despeses de
gestió dels RCDs per les categories LER si així es considerés per part del Promotor.
El Pressupost d’Execució Material corresponen a la Gestió de Residus és de NOU MIL SEIXANTA-UN
EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (9.061,76 €).
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El RD 210/2018 fixa, en la modificació efectuada sobre el Decret 89/2010, que les Obligacions de la
persona productora de residus (art. 11.c), presentar davant de l’ajuntament, juntament amb la solꞏlicitud
de la llicència d’obres, un document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En el document constarà codi de gestor,
domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
En tot cas, l’objecte ha de ser garantir que els residus de la construcció i demolició generats en una obra
concreta per la persona productora seran gestionats d’acord amb la normativa vigent.
L’import del dipòsit, per a tots els residus de la construcció i demolició, es fixa en 11€/tona de residus
previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.
Enderrocs i Construcció
Càlcul del dipòsit
Residus de excavació
Residus de construcció

0,00 m
309,56 t

3

3

0,00 euros/m
11,00 euros/t

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança

0,00 euros
3405,17 euros
3

265,70 m

3.405,17 euros

S’estableix la inclusió d’una partida per a l’estimació del percentatge del pressupost d’obra de la resta de
despeses de la Gestió de Residus, tals com lloguers, despeses de transports, maquinària, mà d’obra i
mitjans auxiliars en general.

Agustí Obiol Sánchez
Doctor Arquitecte
Director General
BAC Engineering Consultancy Group
Barcelona, Octubre de 2018
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ANTECEDENTS

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

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

BOE nº 225 de OCTUBRE de 1997

PROJECTE:

OBRES DE REPARACIÓ DE LES FAÇANES DE L’ILLA 12
DE SANT COSME, 2 FASE

SITUACIÓ:

EL PRAT DE LLOBREGAT – BARCELONA

PROMOTOR:

INCASÒL

ARQUITECTE:

AGUSTÍ OBIOL SÁNCHEZ – BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.

1.1

ESTIMACIÓ DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL.

Agustí Obiol Sánchez
Doctor Arquitecte
Director General
BAC Engineering Consultancy Group
Barcelona, Octubre de 2018

Pressupost d’Execució Material 483.344,70 €
Ascendeix la present estimació del PEM a la quantitat de:
Quatre-cents vuitanta-tres mil tres-cents quaranta-quatre euros amb setanta cèntims

1.2

SUPÒSITS CONSIDERATS A EFECTES DE L’ART. 4. DEL R.D. 1627/1997

El Pressupost d’Execució Material inclòs en el projecte és igual o superior a
280.000 € (C.O.A.C)

X

SI
NO

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

X

SI
NO

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

X

SI
NO

HAVENT-SE CONTESTAT AFIRMATIVAMENT A ALGUN DELS SUPÒSITS ANTERIORS. S’ADJUNTA
AL PROJECTE D’OBRA, EL CORRESPONENT
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
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OBJECTE D’AQUEST ESTUDI

L’aprovació del Reial Decret 1627/1.997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en les obres de construcció, completa la transposició al dret espanyol de les
Directives específiques nascudes a la llum del article 16 de la Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicació
de mesures per a promoure la millora de la Seguretat i de la Salut dels treballadors en el lloc de treball.
Per tant el present Document té per objecte el compliment de la Normativa vigent en les mesures de
Seguretat i Salut Laboral, el compliment de tot lo establert en la Llei 31/1995, de 8 de Novembre, sobre
Prevenció de Riscos Laborals i la reglamentació vigent que la desenvolupa i estableix un adequat nivell
de protecció de la salut dels treballadors en front als riscos derivats de les condicions de treball
motivades per l’execució de l’obra.
El present Estudi de Seguretat i Salut Laboral consisteix en la preparació, d’acord amb lo exigit al
respecte per la legislació vigent, dels documents: Memòria i Annexes, Plànols, Plec de Prescripcions
Tècniques i Pressupost, necessaris per a definir detalladament els medis de protecció individual i
colꞏlectiva en front als riscos que es produeixin durant la execució de les obres, precisant les mesures de
seguretat i les seves característiques i les especificacions de seguretat de les diferents unitats d’obra a
executar, amb la finalitat d’aconseguir els resultats òptims, conjugant els punts de vista de seguretat amb
el tècnic-econòmic, en la fase d’execució de les obres.
Aquest Estudi de Seguretat i Salut es redacta per la seva aplicació durant l’execució de les obres i estableix
les previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com les
instalꞏlacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors, segons les característiques senyalades a la
Llei 31/1.995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en el Reial Decret 1627/1.997 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de
construcció, i en la Llei 54/2.003 de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de
riscos laborals.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora i als altres industrials que intervinguin a
l’obra per tal de dur a terme les seves obligacions al camp de la prevenció dels riscos professionals, facilitant
el seu desenvolupament sota el control de la Direcció Facultativa.
L’empresa constructora, mitjançant aquest Estudi, haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut en funció del
seu propi sistema de execució de l’obra i completant les previsions contingudes al present estudi.
El projecte que ens ocupa és:
“obres de reparació de les façanes de l’Illa 12 de Sant Cosme, 2a Fase, a El Prat de LLobregat” redactat
per Agustí Obiol Sánchez, Dr. Arquitecte.
El pressupost d’Execució Material s’estima en: 483.344,70 €.
+Aquest pressupost inclou els capítols referents a Seguretat i Salut.
Les característiques de l’obra, la seva situació, la intervenció dels diferents oficis a la seva construcció,
així com les seves incidències especials, es detallen als respectius documents complementaris del
projecte. Per tant l’aplicació i implantació dels termes tractats en aquest Estudi es faran segons aquests
documents.
A l’apartat de prevencions especials s’han indicat els treballs i les fases d’obra que mereixen una atenció
especial.
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3.4

3

MEMÒRIA

3.1

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

DESCRIPCIÓ DE LES OPERACIONS DE SELECCIÓ I RECOLLIDA SELECTIVA

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

DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI
Veure a la memòria d’aquest mateix projecte.

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

ANTECEDENTS
Veure a la memòria d’aquest mateix projecte.

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

DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
Veure a la memòria d’aquest mateix projecte.

3.5
3.2

DADES DE L’OBRA

Es preveu 10 mesos per l’execució de les obres.

Tipus d’obra:

REHABILITACIÓ

Emplaçament:

Illa 12 Sant Cosme
El Prat de LLobregat (Barcelona)

Superfície construïda aproximada:

segons Memòria Descriptiva

Promotor:

INCASOL

Arquitecte autor del Projecte d’execució:

Agustí Obiol Sánchez, Dr. Arquitecte
BAC ECG, S.L.

Tècnic redactor del Estudi de Seguretat i Salut:

Agustí Obiol Sánchez, Dr. Arquitecte
BAC ECG, S.L.

3.3

DURACIÓ DE L’OBRA

PLA D’EXECUCIÓ DE L’OBRA

3.6

NÚMERO PREVIST D’OPERARIS PER L’OBRA

Total: 20 operaris
Total simultani: 20 operaris

3.7

RESPONSABLES DE LA SEGURETAT: INFORMACIÓ I FORMACIÓ.

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

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

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

FASE PRÈVIA:

Colꞏlocació del cartell d’informació i prevenció, instalꞏlació dels mitjans auxiliars de
seguretat i de protecció a tercers i de l’edificació existent (prèviament haver demanat
permís a l’Ajuntament).



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



L’equip de SEGURETAT per al seu ús.

Desmuntatge dels elements susceptibles de recolꞏlocació, desmuntatge i/o enderroc
dels elements no reutilitzables tenint en consideració els aspectes indicats en
l’Estudi de Gestió de Residus.



Descripció de l’obra en el seu conjunt.



Exemplar de consignes generals de SEGURETAT.

SEGONA FASE:

Formació dels detalls de reparació segons la solució expressada en els plànols.



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

TERCERA FASE:

Reconstrucció dels elements afectats.



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

FASE FINAL:

Neteja del lloc de treball i enretirada dels elements de tancament del lloc.



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



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

PRIMERA FASE:

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

Els riscos.
El treball a executar.
La funció de l’equip i explicar el seu funcionament i manera d’operar
Els perills del treball a executar i els riscos creats per aquest treball per a
la resta.
Els comportaments i gestos més segurs pels diferents treballs amb
demostracions pràctiques, si és necessari.
Els materials i eines a utilitzar, les seves condicions d’ús i
emmagatzematge un cop utilitzats (p.e.: claus, útils a mà, eslingues, etc.).
Instruccions precises sobre els mitjans de SEGURETAT-PREVENCIÓ a
utilitzar a disposició del personal i el funcionament dels dispositius de
protecció i d’auxili.

Com ja s’ha indicat anteriorment això no garanteix la perfecta comprensió de la seguretat per part dels
treballadors pel que s’ha de ser atent a totes les qüestions que pugui plantejar el treballador i no deixar-lo
mai sense resposta, aclarint els dubtes assegurant-s’hi de ser ben comprés i insistir en cas contrari.
Per finalitzar, la figura del vigilant de PREVENCIÓ, serà representada sempre per una o més persones
de cada empresa que colꞏlabori o realitzi activitats dins de l’obra i que aportarà, dins de l’horari de treball
de l’OBRA, una ajuda activa als responsables de l’obra relacionat amb accions de PREVENCIÓ,
formació i informació, dins del domini de la SEGURETAT, destacant les següents:


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



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



Posada al dia del TAULÓ de SEGURETAT.



Participació a les reunions de SEGURETAT de l’OBRA.

3.10 INSTALACIONS D’HIGIENE I BENESTAR
S’ha de tenir present la reglamentació oficial que fa referència a aquest tipus d’instalꞏlacions, l’execució
de les mateixes es podrà fer de forma provisional en mòduls de lloguer. Els locals d’higiene i benestar es
situaran en aquella zona de l’obra on es tingui un còmode senzill accés des de l’exterior de l’obra,
mantenint la proximitat amb els diferents treballs i amb les preses d’energia.
En l’oficina de l’obra, en un quadre situat a l’exterior es colꞏlocarà de forma ben visible, la direcció del
centre assistencial d’urgència i telèfons del mateix.
L’obra haurà de disposar de locals per a vestuaris, menjador i serveis higiènics degudament dotats a la
normativa.
Els vestuaris disposaran de taquilles individuals amb clau, seients, ilꞏluminació i calefacció.
Els serveis higiènics tindran calefacció, ilꞏluminació, un lavabo amb mirall, una dutxa amb aigua calent i
freda per cada 10 treballadors i un inodor per cada 25 treballadors.
El menjador disposarà de taules, seients, piles, rentavaixelles, calenta menjars, aire acondicionat i cubell
d’escombreries.

3.11 INSTALꞏLACIÓ CONTRA INCENDIS
Les causes que propicien l’aparició d’un incendi en un edifici en demolició, no son diferents de les que ho
generen en altre lloc; per tot això, es realitzarà una revisió i comprovació periòdica de la instalꞏlació
elèctrica d’obra així com un correcte acopi de les substancies combustibles amb els envasos
perfectament tancats i identificats, en tota l’execució de l’obra.
Totes les mesures, s’han de considerar per que el personal extingeixi el foc en la fase inicial si es
possible, o disminueixi els seus efectes, fins la arribada dels bombers, els que en tots els casos seran
avisats immediatament.

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

3.12 RISCOS MÉS COMUNS I NORMES DE SEGURETAT. EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL

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

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

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

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

3.8

RISCOS DE DANYS A TERCERS

Produïts per la inevitable presència de persones i vehicles que circulen per les vies adjacents a aquelles
zones que es veuen afectades per l’execució de les obres, generant la necessitat de realitzar canvis en
el trànsit, desviaments o corredors provisionals així com aquelles zones que no sent objecte del Projecte
es veuran afectades pel trànsit de maquinària pertanyent a l’obra així com el transport de
subministraments.
Per tot això, i com és mencionat en apartats anteriors i posteriors, s’han de senyalitzar els accessos a
l’obra, prohibint-se el pas de tota persona aliena a la mateixa, colꞏlocant-se els tancaments necessaris.

3.9

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

3.13 PRESSUPOST
El pressupost del Pla de Seguretat i Salut Laboral s’incorpora, com unitat independent en forma de
Partida Alçada a Justificar, al pressupost d’execució material de l’obra, com si d’un pressupost parcial es
tractés.
L’abonament de la partida alçada a justificar es realitzarà d’acord amb els corresponents preus unitaris
que figuren en l’anomena’t Pla, que es consideren document del contracte per aquests efectes.
S’estima el pressupost d’Execució Material assignat a la Seguretat i Salut Laboral de les obres en la
quantitat de 9.256,62 €.

Es disposarà de farmacioles mòbils per a transport ràpid a la zona de l’obra on es requereixi per a
primers auxilis i lesions lleus. Tot el personal que comenci a treballar a l’obra ha de passar un
reconeixement previ al treball.
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COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ, PLEC DE
CONDICIONS PARTICULARS.

Abans de començar les obres el Contractista demanarà a totes les Empreses subministradores de
serveis públics, un plànol on restin indicats els possibles serveis de la seva companyia establerts a la
parcelꞏla.
En el Pla de Seguretat a definir per l’Empresa Constructora es detallaran:

Especificacions tècniques de l’obra.



L’emplaçament dels elements auxiliars.

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



El traçat de les instalꞏlacions d’aigua i electricitat.



Els espais a ocupar per l’aplec de material.

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



Les mesures de protecció i senyalització.



Les direccions i telèfons útils en cas d’emergència.

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



El protocol en cas d’accident.

La zona d’obra quedarà totalment tancada i protegida per tanques fixes o autònomes, o pels dispositius
que es considerin adients degut a la ubicació de la zona a tractar, depenent del treball a realitzar,
prohibint l’entrada a tota persona aliena a l’obra.
Al inici de l’obra es prendran les mesures necessàries per a evitar la caiguda dels operaris i del material
a la via. Es colꞏlocarà una xarxa i baranes de protecció, o mesures equivalents, en cadascun dels forats
que representi, o pugui representar, un perill per a la integritat física de les persones actuants en l’obra.
És obligatori l’ús del cinturó de seguretat, durant els treballs que comportin un risc de caigudes al buit,
sense que deixi de ser obligatori mantenir les mesures colꞏlectives. Es comprovarà l’estabilitat dels punts
de fixació dels cables dels cinturons de seguretat.
Tota persona que visiti, transiti o treballi a l’espai delimitat com afectat per l’obra portarà els
corresponents casc i calçat de seguretat homologats.
S’evitarà la permanència o pas de persones per sota les càrregues suspeses, acotant perfectament les
àrees de treball.
Mentre s’executin els treballs, hi haurà una persona controlant i dirigint el trànsit rodat en el cas que els
treballs ocupin part de la via pública. Es senyalitzaran els accessos i el lloc de càrrega i descàrrega de
material, mitjançant senyals de tràfic i a la vegada amb lluminàries provisionals.
S’haurà d’evitar l’acumulació de runes. El seu abocament es farà de manera controlada fins a un
contenidor colꞏlocat en un lloc accessible als vehicles de transport
Les bastides hauran de suportar el seu pes propi més el pes dels operaris i el material. Mai es superarà
la càrrega màxima permesa per la casa subministradora.
Es disposarà d’una instalꞏlació provisional d’ilꞏluminació, i fàcilment transportable als llocs on sigui
necessària, tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici, durant les diferents tasques a realitzar.
L’emplaçament dels elements auxiliars, els traços de les instalꞏlacions provisionals d’aigua i electricitat i
els espais a ocupar i volum pels diversos materials, seran al Pla de Seguretat en un plànol detallat.
Cada dia es revisarà l’estat dels aparells elevadors –grues, ascensors, muntacàrregues, plataformes
mòbils, etc.-, i cada tres mesos es realitzarà una revisió total dels mateixos.
La instalꞏlació d’energia elèctrica pel subministrament dels elements auxiliars estarà proveïda, a
l’arribada dels conductors d’escomesa d’un interruptor diferencial, segons “El Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión”, i per la presa de terra es consultarà la NTE-IEP “Instalaciones de Electricidad.
Puesta a Tierra”.

www.bacecg.com
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DEMOLICIONS

DEMOLICIÓ MANUAL

1.- INTRODUCCIÓ.

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.

1.1 DEFINICIÓ:

1.1 DEFINICIÓ:

La demolició consisteix en aconseguir la total o parcial desaparició de l’edifici a enderrocar.

La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de l’edifici auxiliat per
eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, etc.).

1.2 DIFERENTS MÈTODES DE DEMOLICIÓ:



Demolició manual (mètode clàssic).
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, tascó hidràulic, tall, etc.

1.3 OBSERVACIONS GENERALS:
Atenent a criteris de seguretat la demolició d’un edifici és una operació extremadament delicada, per
aquest motiu necessita sempre un projecte de demolició, realitzat per un tècnic competent.
A la memòria d’aquest projecte, s’haurà de reflectir:






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

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




Una programació exhaustiva de l’avançament de l’obra a demolir, atenent als paràmetres de
seguretat, temps i cost.
Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació cap a l’exterior sense cap
dificultat, àrees d’aplec de material reciclables i de material purament de runes, per poder realitzar
de forma adequada i segura els treballs de demolició.
Finalment una previsió d’elements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs d’evacuació
de runes, cabrestant, minipales mecàniques, traginadora de trabuc ”dúmper” etc; previsió dels
Sistemes de Protecció colꞏlectiva, dels equips de Protecció Individual i de les instalꞏlacions
d’higiene i benestar; tanmateix una previsió d’espais per poder moure adequadament la
maquinària de transport de runes i la previsió de vies d’evacuació.

L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de terres (pala
carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.).
1.2 DESCRIPCIÓ:
La demolició s’ha de realitzar de manera inversa al procés de construcció, és a dir:







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




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

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la demolició:
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Començant per la retirada d’instalꞏlacions: subministrament d’aigua, evacuació d’aigües fecals,
Subministrament de gas, ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de combustibles, etc.
Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc.
Enderrocament de la coberta.
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments exteriors.
Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilars i forjats.

Maquinària: compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió
portacontenidors, grua mòbil, etc.
Una organització òptima de l’obra: accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap
dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder
realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc.
Estris: bastida tubular modular, bastida de cavallets, tub d’evacuació de runes, contenidors,
xarxes, baranes, etc.
Eines manuals.
Instalꞏlació elèctrica provisional d’obra per l’ ilꞏluminació i l’alimentació de les màquines elèctriques.
Instalꞏlació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.
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2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ.

3.- NORMA DE SEGURETAT

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

El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos específics, així
com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major
seguretat possible.

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

L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que envaeixi la calçada
s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat convenientment amb els senyals de
seguretat vial corresponents.

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

Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la colꞏlocació de marquesines,
xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda d’objectes cap a fora del solar.

Riscos

Probabilitat

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

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

Avaluació
del Risc
MOLT GREU CRÍTIC
GREU
ELEVAT
MOLT GREU ELEVAT
GREU
ELEVAT
GREU
ELEVAT
LLEU
MEDI
GREU
BAIX
LLEU
BAIX
LLEU
BAIX
LLEU
ÍNFIM
GREU
BAIX
MOLT GREU ELEVAT
LLEU
BAIX
GREU
MEDI
MOLT GREU MEDI
GREU
BAIX
LLEU
ÍNFIM
GREU
BAIX
LLEU
MEDI
GREU
MEDI
GREU
MEDI
Gravetat

Observacions
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(15 i 19) Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador.
(16) Risc degut al contacte directe amb cables aeris i contacte indirecte causat per errades d’aïllament a les
màquines.
(17 i 27) Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic.
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper” i del martell rompedor i risc causat pel nivell
de soroll.

Abans de la demolició:

S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb marquesines, etc.
S’anulꞏlaran totes les preses de les instalꞏlacions existents en l’edifici a demolir.
S’instalꞏlaran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera la formació de
pols durant la realització dels treballs.
S’instalꞏlarà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta sensibilitat (30 m A)
per a l’alimentació de sortida de llum i dels diferencials de mitja sensibilitat (300 mm A) per a la
maquinària elèctrica (muntacàrregues).
Si cal, s’instalꞏlarà en tota la façana una bastida tubular coberta mitjançant una vela, per evitar la
projecció d’enderrocs. En la part inferior de la bastida es colꞏlocarà la marquesina. en cas que la bastida
envaeixi la vorera s’haurà de construir un pòrtic per facilitar el pas als vianants.
Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre dels respectius
contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions.
Si a l’edifici confrontant, abans d’iniciar-se l’obra, hi hagués esquerdes, es posaran testimonis, per
observar si aquestes progressen.
Es dotarà l’obra d’instalꞏlacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la senyalització de
seguretat en el treball necessària.
Durant la demolició:
L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició es realitzi al
mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la proximitat d’elements que
s’abatin o es tombin.
Si apareixen esquerdes en l’edifici contigu s’apuntalarà i es consolidarà si calgués.
En el cas que una edificació es trobés adossada a d’altres, en el procés de demolició, s’hauran de deixar
alguns murs perpendiculars en les edificacions confrontants a mena de contrafort, fins a comprovar que
no ha estat afectada la seva estabilitat o fins que es restitueixi l’edificació.
En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, l’operari
haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, guiats per sirgues o cables
en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos extrems.
Quan es treballi sobre un mur, que només tingui un pis a un costat i a l’altre costat l’alçada sigui superior
a 6 metres, s’instalꞏlarà en aquesta cara, una bastida o altre dispositiu equivalent per evitar la caiguda
dels treballadors.
Si el mur es troba aïllat, sense sostre a cap de les dues cares, i l’alçada és superior als 6 metres,
s’establirà la bastida per ambdues cares, encara que l’enderroc s’haurà de fer generalment llençant les
runes cap a l’interior de l’edifici que s’estigui demolint.
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Cap operari es colꞏlocarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de gruix.

S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així iniciar els treballs de construcció del nou edifici.

En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instalꞏlar les corresponents
baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a nivell vertical.

Elements auxiliars

Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega mitjançant rampes,
tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar les runes des de dalt.
En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instalꞏlades marquesines de
gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es trobin a nivells inferiors.
L’abatiment d’un element es realitzarà tot i permetent el gir, però no així el desplaçament dels seus
punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia de recolzament de
l’element que permeten el descens d’una manera lenta.

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



realitzar els treballs

Oxitallada
Escales de mà

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

En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada.
Les zones de treball hauran d’estar suficientment ilꞏluminades.
S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes d’evacuació o
altres sistemes instalꞏlats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la jornada, deixar l’obra neta i
endreçada.
No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs i suports,
propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran runes sobre de les
bastides.
En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el vent, les
condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament.
Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que puguin ser
afectades per aquestes.
Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants colꞏlocades braç a
braç, tancant la totalitat d’aquesta zona.
Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal acústic.
A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran en tot moment
casc, botes de seguretat i granota de treball.
En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar al treballador,
aquest emprarà guants de cuir.
En cas que es generi pols es regaran les runes.
En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de demolició, els
treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que hi hagi problemes a les vies
respiratòries.
En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran d’utilitzar ulleres de
protecció contraimpactes mecànics.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos possible,
l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons).
En cas de tall de bigues metàlꞏliques mitjançant bufador, l’operari emprarà les corresponents proteccions
oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, polaines i davantal.
Després de la demolició:
Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per observar les
possibles lesions que s’hagin pogut produir durant l’enderrocament.
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ.

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

Les proteccions colꞏlectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes per:

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:








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

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



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

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

















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

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

Treball manual de demolició pels operaris especialitzats:







Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Cinturó de seguretat.
Ulleres panoràmiques (contra la pols).
Granota de treball.

Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador:









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

Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic:








Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó de seguretat anticaiguda.
Protecció auditiva (auriculars o tampons).
Canelleres.

Treballs de transport horitzontal (conductors):






Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori.

Treballs de transport vertical (operadors de grua):





Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran
proporcionats als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de
Salut que ha de realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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MOVIMENT DE TERRES

RASES I POUS

1.- INTRODUCCIÓ.

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.

1.1 DEFINICIÓ:

1.1 DEFINICIÓ:

És el conjunt d’activitats que tenen com a objectiu preparar el solar per a la construcció del futur edifici.

Rasa: Excavació llarga i estreta que es realitza per sota del nivell de la rasant a cel obert.

1.2 DIFERENTS TIPUS DE MOVIMENT DE TERRES:

Pou: Excavació a cel obert, de poca superfície i gran profunditat, de secció poligonal o circular.







Esplanacions:
desmunts.
terraplens.
Buidats.
Excavacions de rases i pous.

1.3 OBSERVACIONS GENERALS:
L’activitat de moviment de terres comporta, bàsicament, l’excavació, el transport i l’abocada de terres,
per aquest motiu s’ha de:





Planificar el moviment de terres considerant totes les activitats que s’han de desenvolupar amb
tots els recursos humans i tècnics.
Coordinar les diferents activitats amb la finalitat d’optimitzar aquests recursos.
Organitzar, per posar a la pràctica la planificació i la seva coordinació, amb aquesta finalitat
s’establiran els diferents camins de circulació de la maquinària de moviment de terres, així com les
zones d’estacionament d’aquesta maquinària, si el solar ho permet.
Finalment, una previsió d’elements auxiliars com ara: bastides amb escales adossades,
maquinària per al moviment de terres, maquinària per al transport horitzontal i vertical, etc.;
previsió dels Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, dels Equips de Protecció Individual i de les
Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar; així com una previsió d’espais per poder moure adequadament
la maquinària.

Tot això amb l’objectiu de què es realitzi al temps prefixat en el Projecte d’Execució Material de l’obra
amb els mínims riscos d’accidents possibles.

1.2 DESCRIPCIÓ:
La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d’amplada i 7 de profunditat.
La secció transversal dels pous no superarà els 5 m2 de secció i els 15 m. de profunditat.
L’excavació es podrà realitzar tant amb mitjans manuals com amb mitjans mecànics.
El nivell freàtic es trobarà a una cota inferior, a la cota més baixa de l’excavació. Es pot considerar el cas
que aquest hagi estat rebaixat artificialment.
En aquest tipus d’excavació s’inclou el replè parcial o total de la mateixa.
En la realització de la excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d’estrebació a emprar
segons les característiques del terreny.
Per realitzar l’excavació serà imprescindible i necessari considerar l’equip humà següent:





conductors de maquinària per realitzar l’excavació.
operaris per realitzar l’excavació manual.
operaris pels treballs d’estretament.
conductors de camions o traginadora de trabuc “dúmper” pel transbordament de terres.

Els recursos tècnics per realitzar les excavacions de les rases i els pous consistiran, bàsicament, en
maquinària de moviment de terres, és a dir:



màquines excavadores.
camions o traginadora de trabuc “dúmper”.

El treball a desenvolupar per aquestes maquinàries s’iniciarà un cop replantejades les rases o pous:





Excavant en profunditat fins a cota i en el cas de les rases avançant en longitud alhora.
Evacuant les terres obtingudes en l’excavació.
Estrebant el terreny a mesura que es vagi avançant.
En el cas dels pous s’haurà d’ilꞏluminar el tall d’obra, en els casos que també sigui necessari,
ventilació.

El procés d’estretament es realitzarà des de la part superior de l’excavació (la rasant) fins a la part
inferior.
El destrebament es realitzarà en el sentit invers.
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2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ.

3.- NORMA DE SEGURETAT.

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

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat
Atesos els treballs que es desenvolupen en aquesta activitat de la construcció, s’haurà d’assegurar que
ja es trobin construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra
restant. Si encara no fos així, es construirien .

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

Procés

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

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

Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
7.-Cops contra objectes immòbils.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
9.-Cops amb objectes o eines.
12.-Atrapaments per bolcada de màquines.
16.-Contactes elèctrics.
20.-Explosions.
21.-Incendis.
23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.
28.-Malalties causades per agents físics
29.-Malalties causades per agents biològics

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

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

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

Observacions:
(3) Risc específic causat per lliscades de terres no coherents i sense contenció.
(8) Risc a causa del moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres.
(16, 20 I 21) Risc específic causat per serveis afectats
(28) Risc causat per vibracions de la traginadora de trabuc ”dumper” i del martell rompedor i risc causat
pel nivell de soroll.
(29) Risc causat per l’extracció de terres contaminades.

Rases

Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal competent i
amb la corresponent experiència.
No s’han d’enretirar les mesures de protecció d’una rasa mentre els operaris estiguin treballant a una
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant.
En rases de profunditat major de 1,30 m., sempre que hi hagi operaris treballant al seu interior, es
mantindrà un altre de guàrdia en l’exterior que pugui actuar com al seu ajudant en el treball i cridar
l’alarma, posat que es produeixi qualsevol situació d’emergència.
S’acotaran les distàncies mínimes de separació entre els operaris en funció de les eines que emprin.
Abans de començar la jornada de treball es revisaran diàriament els estrebaments tensant els
estampidors quan estiguin afluixats. Tanmateix es comprovaran que estiguin expedits els llits d’aigües
superficials.
Es reforçaran aquestes mesures preventives, després d’interrupcions de treball de més d’un dia i/o
d’alteracions atmosfèriques com pluja o gelades.
S’evitarà colpejar l’estrebament durant operacions d’excavació. Els estampidors, o d’altres elements de
la mateixa, no s’utilitzaran per al descens o ascensos, ni s’empraran per a la suspensió de conduccions
ni càrregues, havent de suspendre’s d’elements expressament calculats i situats a la superfície.
En general, els estrebaments o parts d’aquests, es trauran només quan ja no els utilitzin i deixin de tenir
utilitat. En aquesta operació es començarà per les franges horitzontals, i començant per la part inferior
del tall.
La profunditat màxima permesa sense que calgui estrebar des de la part superior de la rasa, suposant
que el terreny sigui suficientment estable, no serà superior a 1,30 m. Malgrat això, s’ha de protegir la
rasa amb un capcer.
L’alçada màxima sense estrebar, en el fons de la rasa (a partir de 1,40 m.) no superarà els 0,70m.
encara que el terreny sigui d’una qualitat molt bona. En cas contrari, cal baixar la taula fins que estigui
clavetejada en el fons de la rasa, emprant a la vegada petites corretges auxiliars amb els seus
corresponents estampidors amb la finalitat de crear els espais necessaris lliures provisionals on podent
anar realitzant els treballs d’estesa de canalitzacions, formigonada, etc., o les operacions precises a què
van donar lloc a l’excavació d’aquesta rasa.
Encara que els paraments d’una excavació siguin aparentment estables, s’estrebaran sempre que es
prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d’una llarga durada de l’obertura.
Esdevé necessari estrebar a temps, i el material previst amb aquesta finalitat haurà d’estar a peu d’obra i
en quantitat suficient, amb temps, havent estat revisat i amb la garantia de què es troba en perfecte
estat.
Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà de tenir, a intervals regulars, de les escales
necessàries per facilitar l’accés dels mateixos operaris o la seva evacuació ràpida en el cas de perill.
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Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, ultrapassant el nivell del terra en 1 m., com a
mínim.

Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, en els talls que sigui precís.

L’ aplec de materials i de les terres extretes en talls de profunditat més gran de 1,30m, es disposaran a
distància no menor de 2 m. de la vorera del tall.

Pous

Quan les terres extretes es trobin contaminades es desinfectaran, així com les parets de les excavacions
corresponents.
No es tolerarà sota cap concepte el descalçament del talús o parament.
Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles a prop de la vorera del tall es colꞏlocaran
tanques mòbils que s’ilꞏluminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum portàtil i grau de
protecció no menor d’IP. 44 segons UNE 20.324.
En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles.
En talls de profunditat major de 1,30 m.; els estrebaments hauran de sobrepassar, com a mínim, 20 cm.
el nivell superficial del terreny.
Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l’equip indispensable a l’operari, d’una provisió de
palanques, tascons, barres, puntals, taulons, que no s’utilitzaran per a l’estrebament i es reservaran per
l’equip de salvament, així com d’altres medis que puguin servir per eventualitats o puguin socórrer als
operaris que puguin accidentar-se.
El senyalitzador ha d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i reflectant.
En la realització de l’excavació, s’ha de considerar la possibilitat de la presència d’alguns dels serveis
afectat (línies elèctriques subterrànies, conduccions de gas, conduccions d’aigua, telefonia,
clavegueram).

El personal encarregat de la realització dels pous haurà de conèixer els riscos específics, així com l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major seguretat en la
mesura del possible.
S’hauran d’estrebar les parets dels pous a mesura que es vagi aprofundint, sense que la distància entre
el fons del pou i la vorera inferior de l’estrebament superi mai els 1,5 metres.
A mesura que s’aprofundeixi el pou, s’haurà d’instalꞏlar en aquest, una escala que compleixi amb les
disposicions exigides a la nostra legislació. Qualsevol estrebament, per senzill que sembli, haurà de ser
realitzat i dirigit per personal competent i amb la deguda experiència.
Als terrenys que siguin susceptibles d’inundació, els pous hauran de tenir de mesures que facilitin la
ràpida evacuació dels treballadors.
Posat que fos necessari bombejar constantment un pou, s’haurà de disposar d’un equip auxiliar de
bombeig.
En tota excavació de pous s’emprarà un mesurador d’oxigen.
S’establirà una comunicació entre els treballadors de l’interior del pou i els de l’exterior.
Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l’excavació del pou hauran d’estar protegits, en
la mesura que es pugui, contra la caiguda d’objectes.
S’ha de protegir la part superior del pou amb tanques o bé amb baranes, arquits, etc.

Si en el solar es té constància de la presència d’alguna línia d’electricitat subterrània, que creui o estigui
instalꞏlada a escassa distància del traçament de la rasa a excavar, es realitzaran prospeccions per
conèixer la seva correcta ubicació, i es realitzaran els tràmits oportuns amb l’empresa subministradora de
l’electricitat perquè talli el subministrament elèctric d’aquestes línies abans d’iniciar els treballs, per evitar
el risc de contacte elèctric.

Si l’excavació de pou es realitzés durant la nit s’haurà d’ilꞏluminar convenientment la part superior i els
entorns del pou.

Si a causa de necessitats de programació de l’obra, quan iniciem els treballs d’excavació no s’ha tallat el
subministrament elèctric d’aquesta línia, amb evident risc de contacte directe durant l’obertura de la rasa,
haurà d’estar prohibida la realització de la mateixa mitjançant mitjans mecànics, només es permetrà
l’excavació manual prenent totes les precaucions necessàries.

Els aparells elevadors instalꞏlats a sobre del pou hauran de:

Sempre que hi hagi persones dins d’un pou, el fons del mateix haurà d’estar convenientment ilꞏluminat i
alhora, disposarà d’una ilꞏluminació d’emergència.





En cas d’inundació, degut al nivell freàtic o a la pluja, es realitzarà, immediatament, l’eixugada
corresponent per evitar així, el reblaniment de les bases al talús.



Posat que, s’hagués de treballar a la mateixa vorera de la rasa els operaris hauran d’emprar el cinturó
de seguretat convenientment lligat.



L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny
sec, o botes de goma en presència de fangs.
En cas d’usar el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.
S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.





Es prohibeix la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.




Cal deixar el tall, en acabar els treballs, net i endreçat.




Per als futurs treballs, es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, referida amb
anterioritat, incorporada a una bastida.

www.bacecg.com

Tenir una resistència i una estabilitat suficients pel treball que aniran a exercir.
No ha de suposar cap perill pels treballadors que es trobin al fons del pou.
L’aparell elevador haurà de disposar d’un limitador de final de carrera, del ganxo, així com d’una
balda de seguretat instalꞏlada al seu mateix ganxo.
L’operador de grua que manipuli l’aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat, perquè des
de la part superior pugui observar la correcta elevació de la càrrega sense cap risc per la seva
part de caiguda al buit tot i utilitzant el cinturó de seguretat convenientment lligat.
S’haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la politja elevadora i el cubell quan
aquest es trobi al capdamunt del pou.
El cubell haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d’una balda de seguretat de
manera que no es pugui desfermar.
Els torns que es trobin colꞏlocats a la part superior del pou, hauran de ser instalꞏlats de manera
que es pugui enganxar i desenganxar el cubell sense cap perill.
Quan s’utilitzi un torn accionat manualment s’haurà de colꞏlocar al voltant de la boca del pou un
plint de protecció.
El tro d’hissar ha de tenir un fre, que s’haurà de comprovar abans de començar cada jornada.
No s’han d’omplir les galledes o baldes fins a la seva vora, si no fins només els dos terços de la
seva capacitat.
S’hauran de guiar durant el seu hissat els cubells plens de terra.
Posat que sigui necessari, s’haurà d’instalꞏlar un sistema de ventilació forçat introduint aire fresc
canalitzat cap al lloc de treball.
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En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de profunditat
major de 1,30 m. amb un tauló resistent, xarxes o qualsevol altre element equivalent.

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions colꞏlectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:

En cas de realitzar l’excavació del pou en una zona pels vianants i amb trànsit de vehicles es realitzarà
un tancant de manera que els vehicles romanguin a una distància mínima de 2 metres i en cas de trànsit
de vianants a 1 metre.



En tots dos casos, es senyalitzarà amb les respectives senyales viàries de “perill obres” s’ilꞏluminarà, per
la nit, mitjançant punts de llum destellants.

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

L’operari emprarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuir en terreny
sec, o botes de goma en presència de fangs.








Posat que s’empri el martell pneumàtic, a més, emprarà canelleres, protectors auditius, davantal.
Qualsevol mena de consum elèctric haurà d’estar protegida mitjançant un interruptor diferencial, per
evitar el risc de contacte elèctric no desitjat degut a un defecte d’aïllament.
Cal vetllar per a que els cables conductors i la infraestructura “aparellage” de connexió estiguin en bon
estat, substituint-les posat que s’observi qualsevol mena de deteriorament.
S’ha de procurar la presència mínima dels treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència dels treballadors en el radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que s’ha de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.
Cal deixar el tall d’obra, en acabar els treballs, net i endreçat.
Pels futurs treballs es mantindrà l’accés a la cota de fonamentació mitjançant l’escala, esmentada amb
anterioritat, incorporada a una bastida.
Es senyalitzarà l’obra amb els cartells d’advertència, prohibició i obligació en el seu accés i,
complementàriament, als talls on sigui precís.

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

Senyal de perill indefinit.
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions.
Senyal de limitació de velocitat.
Senyal de prohibit avançar.
Senyal manual de “stop” i “direcció obligatòria”.
Balisament destellant per a la seguretat de la conducció nocturna.

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









Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.
Senyal d’advertència de risc elèctric.
Senyal de protecció obligatòria del cap.
Senyal de protecció obligatòria de la vista
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.
Senyal de protecció obligatòria dels peus.
Senyal de protecció obligatòria de les mans.
Senyal de protecció obligatòria del cos.

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

Elements auxiliars
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat, que complirà amb la normativa següent:







Oxitallada
Escales de mà
Grup compressor i martell pneumàtic
Camions i dúmpers de gran tonatge
Dúmpers de petita cilindrada
Retroexcavadora

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a
l’obra atenent als criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

COBERTES

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

1. INTRODUCCIÓ

Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors):

1.1 DEFINICIÓ:







Cascos.
Guants de cuir.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (de manera especial a les traginaries de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

Treball en rases i pous (operaris) :









Cascos.
Botes de seguretat de cuir pels llocs secs.
Botes de seguretat de goma pels llocs humits.
Guants de lona i cuir (tipus americà).
Granota de treball.
Protecció auditiva (auriculars o tampons).
Canelleres.
Armilla de malla lleugera i reflectant.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

Conjunt constructiu format per tota una sèrie d’elements que, colꞏlocats en la part exterior d’un edifici el
cobreixen i el protegeixen de les inclemències del temps.
1.2 TIPUS DE COBERTES:





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

1.3 OBSERVACIONS GENERALS:
Una vegada s’hagi finalitzat l’estructura es construirà la coberta, amb l’objectiu d’evitar les humitats per
filtració o per condensació, a part de proporcionar un cert grau d’aïllament.
S’haurà de considerar una previsió d’accés a la coberta.
S’haurà de preveure l’aplec de materials necessaris per a la realització de la coberta, amb aquesta
finalitat es farà ús dels sistemes d’elevació tenint en compte que es recomana, un cop realitzat aquest
aplec, cal iniciar el desmuntatge de la grua i enllestir el muntatge del muntacàrregues. El muntacàrregues
pot arribar fins al forjat de la coberta.
Si atenent a les característiques de l’obra no s’ha previst l’ús del muntacàrregues es pot instalꞏlar en el
forjat de la coberta una Grueta (maquinillo) que ajudarà a enllestir les elevacions del material necessari.
La instalꞏlació de la grueta s’haurà de realitzar de manera que quedi garantida la seva estabilitat,
respectant en cada moment la capacitat màxima d’elevació, estipulada en la seva placa de
característiques.
En la construcció de la coberta només s’ha de desmuntar les proteccions colꞏlectives en el lloc on
s’estigui realitzant aquesta.
S’ha de considerar, abans d’iniciar aquesta activitat, que ja hi hagi instalꞏlades les cerques perimetrals de
limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instalꞏlacions d’higiene i benestar,
tanmateix, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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COBERTES
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ
1.1 DEFINICIÓ:
Conjunt constructiu que forma part de l’envolupant de l’edifici
1.2 DESCRIPCIÓ:
Les variables que es combinen per establir el sistema més adequat són:





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

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



Gruistes.
Paletes.

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






Maquinària: formigonera, grua, de petita cilindrada, traginadora de trabuc “dumper”,per al transport
auxiliar, etc.
Estris: bastides de façana, proteccions colꞏlectives i individuals, etc.
Eines manuals.
Preses provisionals d’aigua i electricitat.
Instalꞏlacions d’higiene i benestar.

www.bacecg.com

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

Probabilitat

Gravetat

1.- Caigudes de persones a diferent nivell.
2.- Caigudes de persones al mateix nivell.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
6.-Trepitjades sobre objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
10.-Projecció de fragments o partícules.
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.
28.-Malalties causades per agents físics.

ALTA
ALTA
BAIXA
ALTA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
LLEU
LLEU
LLEU
GREU
GREU
GREU

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

MÈDIA

LLEU

BAIX

ALTA
MÈDIA
MÈDIA

LLEU
LLEU
LLEU

MEDI
BAIX
BAIX
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distància, serà necessari demanar a la companyia el tall del corrent elèctric per aquesta línia mentre es
realitzen aquests treballs.

3.- NORMA DE SEGURETAT
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat
El muntacàrregues de l’obra es perllongarà per donar servei a la planta coberta, o quan no se’n tingui,
s’emprarà la grua torre tenint present que la ploma passi 3 metres, com a mínim, per sobre de la cota
més alta de la coberta.
Atès els treballs que es desenvolupen en l’activitat de la construcció de la coberta s’haurà d’assegurar
que ja es trobin construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’ obra
restant.
Procés
El personal encarregat de la construcció de la coberta haurà de conèixer els riscos específics en l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció de la coberta amb la major seguretat possible.

L’accés a la coberta amb escala de mà no es practicarà en buits inferiors a 50x70 cm. Sobrepassant
l’escala 1 metre l’alçada a guardar.
La comunicació i les circulacions necessàries sobre la coberta inclinada es resoldrà mitjançant
passarelꞏles de 60 cm. d’amplària.
Les planxes de poliester es tallaran sobre banc i només seran admesos talls sobre el terra per realitzar
els petits ajusts.
Els llistons de fusta de recepció de teula, pissarra, etc. S’hissaran de manera ordenada per paquets
d’utilització immediata.
Les xapes i plafons hauran de ser manipulats, com a mínim, per dos homes.

S’haurà de tenir present les proteccions necessàries per evitar riscos de caigudes a diferent nivell
durant la construcció de la coberta :

L’estès i la rebuda dels careners i baberos de plom, entre plans inclinats, s’executarà per treballadors
subjectes amb el cinturó de seguretat als cables d’acer estesos entre punts forts de l’estructura.

Protecció dels buits perimetrals.

Els recipients que transportin líquids de segellaments (betums, asfalts, morters, silicones) s’omplirà de tal
manera que no es produeixin vessaments innecessaris.

En primer lloc s’haurà de procurar construir, quan abans millor, si es troba definit en el projecte, l’ampit
perimetral.
Posat que aquesta coberta no tingués ampit, s’haurà d’instalꞏlar en tot el perímetre del forjat de la
coberta les corresponents baranes de seguretat.
En cas que fos totalment impossible anulꞏlar el risc de caiguda amb els elements constructius o
mitjançant baranes de seguretat, es recorrerà a cables fiadors lligats a punts forts de la carenera, per a
l’ancoratge del mosquetó del cinturó de seguretat.
També es pot considerar la construcció de marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2
metres agafades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’amplada.
O una bastida de façana : posat que a la construcció de l’edifici s’hagi realitzat mitjançant la colꞏlocació
d’una bastida de façana es procurarà augmentar en un mòdul el mateix, amb la finalitat d’anulꞏlar el risc
de caiguda a diferents nivells i per facilitar l’accés a aquesta planta des de la mateixa bastida. En la
coronació d’aquestes bastides s’establirà una plataforma quallada de taulons en tota la seva amplada
complementant-se alhora amb una barana de seguretat que sobrepassi 90 cm. la cota del perímetre de
la coberta, i l’accés a aquesta plataforma s’haurà de fer a partir de les escales de la bastida.
Protecció dels buits del forjat horitzontal.
S’haurà de protegir la seva totalitat mitjançant la colꞏlocació d’un
continuació:



dels següents elements citats a

Malla electrosoldada: l’armadura de repartiment es perllongarà a través dels forats en l’execució
del mateix forjat. Posat que, el projecte no prevegi l’ús de la malla electrosoldada, aquests buits es
protegiran cobrint-los amb una malla electrosoldada embeguda al formigó.
Tapes de fusta: els forats es taparan amb fusta i en cas que hi hagi llosa de formigó és clavetejarà
a la mateixa.

Els rotllos de tela asfàltica es repartiran uniformement per evitar sobrecàrregues, calçats per evitar que
rodin per l’efecte del vent, aniran ordenats per zones de treball per a facilitar la seva manipulació.
Hi haurà una zona d’emmagatzemament habilitada per a productes bituminosos i inflamables, en
aquesta zona també hi haurà un extintor de pols química seca.
Es procurarà que les bombones de gas estiguin sobre una superfície horitzontal.
Si l’aplec de les bombones es realitza dintre d’ un espai tancat, cal garantir la seva ventilació.
Es vetllarà a cada moment, per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas dels encenedors de
segellament.
S’ instalꞏlaran els senyals de perills d’incendis.
El material de coberta (teules, pissarres, etc.) s’hissaran sobre plataformes emplintades, segons són
enviades pels fabricants, perfectament apilonats i anivellats els paquets i lligats tot el conjunt a la
plataforma d’hissat. Es repartiran per la coberta evitant sobrecàrregues puntuals sobre el forjat.
A cada moment la coberta es mantindrà neta i ordenada, amb aquesta finalitat, els plàstics, cartrons,
papers i fleixos procedents dels diversos empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els
paquets per a la seva posterior evacuació.
Els operaris que realitzin la construcció de la coberta deuran emprar casc de seguretat, guants de cuiro,
granota de treball, botes de cuiro de seguretat i cinturó de seguretat.
El quadre elèctric de zona haurà d’estar protegit per evitar contactes elèctrics, sobre intensitats i curts
circuits, així mateix s’haurà de disposar del corresponent interruptor diferencial i els respectius
magnetotèrmics.

Per evitar el risc de caiguda d’objectes en les elevacions de material al terrat es realitzarà mitjançant
Batea (plataformes d’hissat). Així com el material ceràmic que s’empri s’hissarà convenientment lligats o
encintats en el corresponent palet.
Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o faci vent (superior a 50 Km/h), en aquest cas es retiraran
els materials i les eines que pugin desprendre’s.
Posat que es treballi a la coberta i hi hagi la presència d‘una línia elèctrica d’alta tensió, no es treballarà
en la coberta sense respectar la distància de seguretat. Davant de la impossibilitat de respectar aquesta
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Elements auxiliars

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ.

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

Les proteccions colꞏlectives esmentades a les normes de seguretat es troben constituïdes per:







Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grues i aparells elevador
Formigonera pastera
Bombatge de morter

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








Baranes de seguretat formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de fusta, subjectes a
un muntant que pot estar format per un cargol de pressió o un tub embegut al forjat o una fusta
convenientment clavetejada al cantó del forjat. L’alçada de la barana serà de 90 cm., i el passamà
haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants hauran d’estar situats a
2,5 metres entre ells com a distància màxima.
Tapes de fusta: Es taparan els forats amb fusta i en el cas que hi hagi llosa de formigó, aquests es
clavaran a ella.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Bastides.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5
cm. de gruix i 20 cm. d’ample.

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













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

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, aquests es
colꞏlocaran en l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla
de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD
1627/1997).
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

TANCAMENTS EXTERIORS

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

1. INTRODUCCIÓ

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

1.1 DEFINICIÓ:






Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment per a la traginadora de trabuc de petita cilindrada o “dúmper”).

Pels treballs amb l’encenedor de segellament :





Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.

Pels treballs del ram de paleta :






Cascos de seguretat.
Guants de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si s’escau.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà els
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al RD
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici.
1.2 TIPUS DE COBERTES:
Façanes de fàbrica:





Blocs.
Maons:
o Vist
o Revestit
o Acabats penjats
Vidre.

Façanes prefabricades:




Murs cortina.
Panels pesats de formigó.
Panels lleugers.

1.3 OBSERVACIONS GENERALS:
La construcció dels tancaments exteriors s’ha de realitzar una vegada s’hagi finalitzat el forjat
corresponent, per allò s’haurà de considerar en primer lloc, un aplec de material a les respectives plantes
per la confecció de dit tancament.
Segons els criteris d’eficàcia i seguretat, l’empresa constructora haurà de considerar una previsió de
elements auxiliars com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc.
En la construcció del corresponent tancament només s’ha de desmuntar les proteccions colꞏlectives en el
lloc on s’estigui construint.
En aquesta activitat per facilitar el transport vertical dels materials haurà de tenir-se la precaució que
estigui instalꞏlat el muntacàrregues, les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l’estructura de
l’edifici, segons criteris d’eficàcia i eficiència respecte a altres aparells elevadors. Podent-se considerar el
desmuntatge de la grua torre si no s’han previst elevacions de pes superiors a la capacitat dels
corresponents muntacàrregues, i tenint en compte que en casos puntuals es pot recórrer a la grua mòbil.
A causa de la construcció dels tancaments, ha de garantir-se la ilꞏluminació a les zones de pas i de
treball mitjançant punts de llum la potència de la qual d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux.
Ha de considerar-se, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instalꞏlades les tanques perimetrals
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instalꞏlacions d’higiene i benestar,
així com, també, les escomeses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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FÁBRICA DE MAÓ
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 DEFINICIÓ:
Tancament construït amb maons ceràmics per garantir el aïllament tèrmic I acústic.
1.2 DESCRIPCIÓ:
L’activitat de construcció dels tancaments s’ha de planificar de manera que una vegada desencofrada i
neta la planta puguin iniciar-se aquestes tasques, ja que això minimitza el risc de caiguda a diferent
nivell.
El procés constructiu és repetitiu per cada planta, i normalment s’inicia en la planta baixa.
La construcció del tancament mitjançant maons es realitza en las següents fases:





Colꞏlocació d’aplomades, per buscar la verticalitat i colꞏlocació de regles.
Senyalització en planta, mitjançant “azulete”, de la primera filada.
Colꞏlocació de la primera filada i successives, fins a l’altura de l’espatlla.
Instalꞏlació d’una bastida de cavallets si es realitza des de l’interior, i si el tancament es realitza
des de l’exterior s’adequarà la plataforma de treball que estigui recolzada sobre la bastida, sigui
aquesta bastida tubular modular o bastida penjada, perquè el treball es faci d’una manera
ergonòmica i amb seguretat.

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament
dels elements necessaris per a la seva construcció. Per a això s’haurà de considerar un previ apilament
de material en les respectives plantes. Aquest apilament de material que normalment es realitza
paletitzat, s’elevarà a través de la grua, si encara s’està construint l’estructura, i en defecte d’això a
través del muntacàrregues auxiliat pels portapaletes en la corresponent planta. Per al transport del
material paletitzat des del camió fins al muntacàrregues es realitzarà mitjançant el carretó elevador. En
cas d’utilitzar la grua torre el transport des del camió fins a les plantes es realitzarà auxiliat amb la
forqueta portapaletes que estarà eslingada al ganxo de la grua.
Per realitzar els tancaments de fabrica de maó serà imprescindible considerar l’equip humà següent:




Gruistes
Paletes.
Operaris de carretó elevador.

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







Maquinària: formigonera pastera, grua, traginadora de trabuc “dúmper” de petita cilindrada per a
transport auxiliar, serra de trepar, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides de cavallets, bastides penjades, bastides de façana, forquilla portapaletes,
eslingues, proteccions colꞏlectives i personals, etc.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua: s’instalꞏlarà un muntant al llarg de la façana per tal de subministrar aigua
a cada planta.
Es realitzarà una instalꞏlació elèctrica provisional a l’interior de l’edifici, connectada a la presa
provisional general.
Instalꞏlacions d’higiene i benestar.
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2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ.
En la relació de les causes dels accidents, s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants.
I en la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució
Material de l’obra, considerant que la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat
(severitat) és la conseqüència esperada normalment de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés
constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per tal d’anulꞏlar, o
en el seu cas, controlar i reduir aquestos riscos, tenint en compte les mesures preventives que es
desenvolupen a continuació.
Avaluació
del risc
CRITIC
ELEVAT
ELEVAT
ÍNFIM
ELEVAT
ELEVAT
MEDI
MEDI
BAIX
BAIX
ÍNFIM
MEDI

Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

ALTA
ALTA
MEDIA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
MÈDIA
MÉDIA

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

MÈDIA

LLEU

BAIX

ALTA
MÈDIA
MÈDIA

LLEU
LLEU
LLEU

MEDI
BAIX
BAIX

Observacions:
(8)
Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
(17) Risc causat per la inhalació de pols generada pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
(27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.
(28) Risc causat pel soroll generat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
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3.- NORMA DE SEGURIDAD

Elements auxiliars

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per al desenvolupament
d’aquesta activitat

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant el muntacàrregues d’obra o, si
manca, es farà servir la grua torre.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat d’envans, s’ha d’assegurar que ja estiguin
construïdes les instalꞏlacions d’higiene i benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
Procés
El personal encarregat de la construcció de la façana ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar la construcció d’aquesta amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i convenientment
ilꞏluminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es colꞏlocarà la corresponent barana de seguretat als
perímetres i es taparan els buits horitzontals.












Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grua i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic “maquinillo”
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida penjada
Bastida de cavallets

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

En cas que per necessitats de construcció no es pogués instalꞏlar la barana de seguretat, l’operari
exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
S’ha de mantenir el tall net de llots o altres substàncies pastoses per evitar relliscades.
S’ha d’evitar la presencia de material a prop dels perímetres i es vigilarà l’instalꞏlació correcta dels sòcols
a les baranes de seguretat, per evitar la caiguda d’objectes
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en
especial es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per tal d’evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 30 kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotérmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir i cinturó de seguretat, si en aquests treballs
a desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.
Els operaris que realitzin la manipulació de morters, hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar
hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.
Sempre que sigui obligat treballar a nivells superposats es protegirà als treballadors situats a nivells
inferiors amb viseres o medis equivalents.
S’han de disposar les bastides de manera que l’operari mai treballi per sobre de l’alçada de l’espatlla.
Es suspendran els treballs quan plogui, neu o faci vent superior als 50 km/h. En aquest cas es retiraran
de les bastides els materials que puguin caure.
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

Les proteccions colꞏlectives a què s’ha fet referència en les normes de seguretat, estaran constituïdes
per:

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:









Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir, com a mínim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm.
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2.5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm., i reforç
central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es colꞏlocarà un tram de protecció format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular
estarà sustentada per un guardacòs amb forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificades: en la seva part superior disposa d’un tub
quadrat, al qual es clavarà la xarxa. Aquest tub, alhora, serà subjectat per guardacossos cada 2,5
m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Bastides de façana (ref. CEX-01/99 4/8)
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5
cm. de gruix i 20 cm. d’ample.

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











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

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):





Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

Pels treballs de maçoneria :









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

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors amb ells, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel
RD 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes
UNE.

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

REVESTIMENTS EXTERIORS

1.- INTRODUCCIÓ

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ

1.1 DEFINICIÓ:

1.1 DEFINICIÓ:

Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspectes.

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o

1.2 TIPUS DE REVESTIMENTS:
Exteriors:





Aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta,
perfils d’alumini, perfils metàlꞏlics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o altres.
Arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixt, que s’aplica per eliminar les
irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.
Pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i
elements d’instalꞏlacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos.
Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines sintètiques,
que s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb la finalitat de millorar
la superfície d’acabat del mateix.

Interiors:









Aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, taules i taulons
de fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàlꞏlics amb acabat decoratiu i plaques rígides
d’acer inoxidable o PVC, o altres.
Enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València
Arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixt, que s’aplica per eliminar les
irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre acabat posterior.
Flexibles: revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i microsuro,
per a acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles.
Refererit: revestiment continu interior de guix negre, que s’aplica a les parets per preparar-les,
abans de l’operació més fina del lliscat.
Lliscat: revestiments continus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o acabament
que es fa a sobre de la superfície del referit.
Pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, manyeria i
elements d’instalꞏlacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos.
Teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a base de
fibra natural o artificial.

1.3 OBSERVACIONS GENERALS:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com:



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

aspecte.

1.2 DESCRIPCIÓ:
Els revestiments es realitzen en les següents fases:
Revestits o xapats:



Colꞏlocació d’ancoratge.
Muntatge de plaques.

Arrebossats:





Tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà.
Humectar el suport prèviament net, i arrebossar.
Es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
Passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.

Pintures:




La superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc.
S’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar.
Es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.

Adreçat:





S’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit.
Es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou.
S’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter.
Passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.

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

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat.





Als treballs interiors s’ha de garantir la ilꞏluminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de
llum la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux.

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

S’ha de considerar, abans del inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instalꞏlades les tanques perimètriques
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instalꞏlacions d’higiene i benestar,
així com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.
Estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà,
proteccions colꞏlectives i personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc.
Presa provisional d’aigua.
Instalꞏlació elèctrica provisional.
Instalꞏlacions d’higiene i benestar.
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2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ.

3.- NORMA DE SEGURETAT

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

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu,
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar o en el
seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen
a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

ALTA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA

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

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

MÈDIA

GREU

MEDI

BAIXA
BAIXA
MÈDIA

MOLT GREU MEDI
GREU
BAIX
GREU
MEDI

Observacions:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de
revestiment.
(18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues
d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixos
i materials a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de l’obra.
Procés
El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instalꞏlades a les
activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.).
En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves
proteccions i estabilitat.
Posat que per necessitats de construcció no es pogués instalꞏlar la barana de seguretat, l’operari exposat
a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment ancorat.
S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments.
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per
plataformes específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb el qual, en
ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i es tindrà
especial cura de no posar el peu sota del palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en
aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una protecció a
base de barana perimètrica.
És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instalꞏlat un sistema de protecció contra les caigudes
des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura cables amb
els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat.
Aplacat o xapat
En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de bastida
penjada.
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Es suspendrà la colꞏlocació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de +5ºC.
No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat.
El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o
abatibles.
S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un altre treball
simultàniament, qualsevol que sigui aquest.
Els operaris que realitzin la colꞏlocació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests
treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
Arrebossats i estucats en fred
Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d’emprar, el més
separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.
Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada
mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran
dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari.
S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda
d’objectes.
És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical
Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar
hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de càrregues
per evitar sobrecàrregues innecessàries.
El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació.
A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instalꞏlar els següents senyals: advertència
material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu.
Elements auxiliars
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat














Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grues i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic “maquinillo”
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bombatge de morter
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida penjada
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Trepant portàtil

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

En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es vigilarà que la
instalꞏlació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
Pintures
S’evitarà el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als treballadors que
realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la
seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè,
botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de seguretat).
El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es portarà a
terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols.
Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es fumarà,
menjarà ni es beurà,
Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran d’estar dotats
d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a aquest adaptador facial anirà
acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan les pintures continguin una alta càrrega
pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la ingestió de partícules sòlides.
Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor,
com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor.
L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a recipients
tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin recipients que continguin
nitrocelꞏlulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos per evitar el risc d’inflamació.
S’instalꞏlaran extintors de pols química seca al costat de la porta d’accés al magatzem de pintures.
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Les proteccions colꞏlectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:







Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm.
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es colꞏlocarà un tramat de protecció format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular
estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5
cm. de gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

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














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

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

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):





Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

Pels treballs de pintura:








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

Pels treballs amb morters:






Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.

Pels treballs d’aplacat o xapat:






Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel
R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes
UNE.
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PAVIMENTS

PAVIMENTS

1.- INTRODUCCIÓ.

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.

1.1 DEFINICIÓ:

1.1 DEFINICIÓ:

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.

1.2 TIPUS DE REVESTIMENTS:

1.2 DESCRIPCIÓ:

Peces rígides:

Tipus de revestiments amb peces rígides:

Revestiment de sòls i escales interiors i exteriors amb peces dels següents materials: pedra natural o
artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta i xapa d’acer.



Flexibles:
Revestiment de sòls i escales a interiors, amb llosetes, rajoles i rotllos dels següents materials: moqueta
de fibres naturals o sintètiques, linòleum, PVC i a interiors i exteriors amb rotllos i rajoles de goma i
policloroprè.
Soleres:
Revestiment de sòls naturals a l’interior d’edificis amb capa resistent de formigó en massa, la superfície
superior de la qual quedarà vista o rebrà un revestiment.







Amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de ciment, de
ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de xapa d’acer i d’asfalt.
Amb llistons d’empostissar (mosaic).
Amb posts (fusta).
Amb lloses de pedra.
Amb plaques de formigó armat.
Amb llambordins de pedra i formigó.

Tipus de revestiments flexibles:



1.3 OBSERVACIONS GENERALS:

Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni
adherides a tocar o soldades.
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de linòleum
adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb
juntes a tocar o soldades.
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb
ciment.

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de
bombatge pneumàtic de morters o assimilables.



Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del desmuntatge de
la grua.

Tipus de soleres:

Als treballs interiors, s’ha de garantir la ilꞏluminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de
llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux.
S’ha de considerar, abans del inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instalꞏlades les tanques perimètriques
de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instalꞏlacions d’higiene i benestar
així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).






Per a instalꞏlacions
Lleugeres
Semipesants
Pesants

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




Operadors de grua.
Enrajoladors i d’altres.
Operadors de carretó elevador.

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realització dels
paviments:
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Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de petita
cilindrada per transport auxiliar, carretó elevador, toro, etc.
Estris.
Eines manuals.
Presa provisional d’aigua.
Instalꞏlació elèctrica provisional.
Instalꞏlacions d’higiene i benestar.
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2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ.

3.- NORMA DE SEGURETAT

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

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat

A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar, o al
seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen
a continuació
Riscos
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.
10.-Projecció de fragments o partícules
11.-Atrapaments per o entre objectes.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.
18.-Contactes amb substàncies càustiques o
corrosives
20.-Explosions.
21.-Incendis.
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.
27.-Malalties causades per agents químics.

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el muntacàrregues
d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigons i materials
a granel.
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que ja estan
construïdes les instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la resta de l’obra.
Procés
El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben ilꞏluminat.

Probabilit
at
BAIXA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
BAIXA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
LLEU
GREU
GREU
GREU
GREU

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

MÈDIA

GREU

MEDI

El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets convenientment bragat a la
grua.

BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
LLEU
GREU

MEDI
BAIX
MEDI
MEDI

Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.

Gravetat

Observacions:
(8) Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o degut a la
manipulació de l’esmoladora angular.
(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades.
(16) Risc específic en treballs de poliment
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments tòxics.
(17, 20 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instalꞏlades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes i senyalitzar
el risc de pis lliscós.
La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.
La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.
Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un “llaç”, amb el
qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d’alçada.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, i en
especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet.
Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 30 Kg.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles masclefemella.
Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
Peces rígides
El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en
ambients amb pols neumoconiòtiques.
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El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador a sotavent,
per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensió.

Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d’evitar la
formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta.

Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de compte amb la
projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i cas
de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall.

Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents per contacte
amb energia elèctrica.

Les peces de paviment s’aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.
Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar
paletitzats i totalment fetes les vorades.
Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes
de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut.
El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la càrrega.
Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies de transport
per evitar accidents per vessament de la càrrega.
Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes
emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments.
Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les superfícies
recentment solades.
Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a
on es vagi a colꞏlocar.
Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas.
Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es tancarà l’accés,
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria.
Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de “perill” amb rètol
de “paviment lliscant”
Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els accidents per
risc elèctric.
Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per contacte amb
els raspalls i papers de vidre.

Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de l’electricitat.
Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre amb la màquina
“desendollada de la xarxa elèctrica”.
Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades immediatament de les
plantes.
Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s’hauran
d’evacuar als muntacàrregues.
Peces Flexibles
Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on
s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.
Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas.
És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran
immediatament, per tal d’evitar incendis.
Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per a la
renovació constant, evitant atmosferes tòxiques.
S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà de mantenir
una ventilació constant.
És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament
tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives.
Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.
S’instalꞏlaran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del
magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics)
S’instalꞏlaran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i
dissolvents i del magatzem de productes plàstics.

Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran
amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”.

En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instalꞏlarà un rètol de no fumeu..

Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin de pas, i han
de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.

Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de calor, foc o
espurna.

Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.

Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè o
làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.

Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes de cuir de
seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics tòxics.

Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en què es
necessitin, màscara antipols.
Els paquets de lamelꞏles de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar accidents per
descontrol de la càrrega i lumbàlgies.
Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s’assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rètol de
“superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.
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Elements auxiliars

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ.

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat:

Les proteccions colꞏlectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:









Dúmpers de petita cilindrada
Grues i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic “maquinillo”
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bombatge de morter

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






Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser de 90
cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es colꞏlocarà un tramat de protecció format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular
estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Extintor de pols química seca.

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














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

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

RAM DE FUSTER

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

1.- INTRODUCCIÓ.

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

1.1 DEFINICIÓ:






Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada).

Pels treballs amb coles i dissolvents:







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

Pels treballs amb morters, formigons i llots:





Cascos de seguretat.
Guants de goma (neoprè).
Granota de treball.
Botes de goma de seguretat.

Pels treballs de colꞏlocació de paviment:








Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Genolleres.
Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids.
Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids.

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

S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no
estructural.
1.2 TIPUS DE FUSTERIA:
De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils,
fusta, rebudes als anversos interiors del buit, dels següents materials:






Acer.
Acer inoxidable.
Alumini (aliatges lleugeres).
Fusta.
PVC (plàstics).

Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de:




Acer.
Fusta.
Vidre.

1.3 OBSERVACIONS GENERALS:
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’emprarà el muntacàrregues.
En els treballs interiors s’ha de garantir la ilꞏluminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de
llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux.
S’ha de considerar, abans del inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instalꞏlades les tanques
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instalꞏlacions
d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals d’obra (aigua i electricitat).

Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel
R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes
UNE.
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RAM DE FUSTER
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 DEFINICIÓ:
S’entén per fusteria d’un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres,
portes i armaris encastats, de funció no estructural.
1.2 DESCRIPCIÓ:
Abans del inici de la colꞏlocació dels bastiments de base i marcs, s’ha de comprovar l’aplom dels
paraments i l’escairat de brancals i llindes.
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es colꞏlocaran els bastiments de base encastats o ancorats.
Posteriorment es colꞏlocaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o
directament a l’obra. Sobre aquests marcs s’hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes.
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament
d’elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de
material a la planta baixa. Aquest aplec de material s’elevarà mitjançant la maquinària instalꞏlada per a
aquest fi: grues o muntacàrregues, a mesura que es necessitin per a la seva colꞏlocació a les diferents
plantes.
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà:




Operadors de grua.
Fusters.
Vidriers.

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






Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.
Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions colꞏlectives i personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora,
serra circular manual, etc.
Instalꞏlació elèctrica provisional.
Instalꞏlacions d’higiene i benestar.

2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants.
I en la seva avaluació s’ha tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar, o al
seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen
a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

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

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

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

OBSERVACIONS:
(8) Risc específic causat per l’ús de la màquina d’escatar i serra circular manual per a fusta.
(17 i 21) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
(26) Risc causat per la manipulació de vidres.
(27) Risc causat per l’ús de dissolvents i vernissos.
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Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat

Posat que es faci servir el muntacàrregues, els bastiments de base (o marcs, etc.) s’hissaran a les
respectives plantes convenientment fleixats i subjectats al muntacàrregues. En arribar a la planta
d’ubicació, es deixaran anar els fleixos i es descarregarà a mà.

Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua o el muntacàrregues
d’obra.

En cas que l’hissat es realitzi mitjançant la grua, una vegada a la planta d’ubicació, es deixaran anar els
fleixos i es descarregaran a mà.

A causa dels treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les
instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.

Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicació
definitiva segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a
dir, que impedeixi que es desplomin en rebre un cop lleu.

3.- NORMA DE SEGURETAT

Procés
El personal encarregat de la colꞏlocació de la fusteria ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’ha de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instalꞏlades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.)
Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
específiques.
S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

Per facilitar l’ancoratge dels marcs, es construirà una bastida de cavallets, que haurà de tenir barana de
seguretat si hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres.
Es desmuntaran aquelles proteccions que obstaculitzin el pas dels marcs, i un cop passats, es reposarà
immediatament la protecció. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el
treballador haurà d’emprar el cinturó de seguretat convenientment ancorat.
Els retalls i serradures produïts durant els ajustaments, es recolliran i s’eliminaran mitjançant trompes
d’abocament o mitjançant petits contenidors previstos per a aquest fi.
Els treballs de colꞏlocació dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a mínim entre dos operaris.

Els fleixos s’han de tallar, doncs posat que no es faci, aquests es podrien convertir en un “llaç” amb el
qual, en ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins i tot des d’alçada.

Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el
procés d’enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’ensopegades i
caigudes.

En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.

Les operacions de fregat mitjançant màquina de fregar manual es realitzarà sempre sota ventilació per
“corrent d’aire”.

Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.

El magatzem de coles i vernissos s’ubicarà a un lloc definit i ha de tenir ventilació directa i constant, així
com un extintor de pols química seca al costat de la porta d’accés i sobre d’aquesta, un senyal de perill
d’incendi, i un altre de no fumeu.

Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.
En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una
protecció a base de barana perimètrica.
És prohibit l’ús de cavallets a balcons sense haver constituït una protecció contra les caigudes des
d’alçada. Si no existís aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de l’estructura, cables a on
amarrar el fermall del cinturó de seguretat.
És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la
realització de treballs dalt de superfícies insegures.
La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.
La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.
Ram de fuster
Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones prèviament delimitades i senyalitzades.

Els operaris que realitzin la colꞏlocació de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc
de seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó
de seguretat si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.
Muntatge de vidre
Els aplecs de vidre s’ubicaran a llocs indicats per a aquest fi.
A nivell de carrer s’acotarà amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan
envidrant.
És prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d’instalꞏlació de vidres.
Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de talls.
Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat.
La manipulació de les planxes de vidre es realitzarà mitjançant ventoses.
El vidre “presentat” a la fusteria corresponent, es rebrà i s’acabarà d’instalꞏlar immediatament.
Els vidres transparents ja instalꞏlats s’assenyalaran adequadament.

En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a l’obra.

Els vidres s’emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi dalt d’un jaç de taulons de
fusta; el vidre es colꞏlocarà quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat.

Els bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament
fleixats, penjats mitjançant eslingues de la grua torre.

Les planxes de vidre transportades a mà es mouran sempre en posició vertical.
Les bastides que s’hagin d’emprar per a la instalꞏlació dels vidres a les finestres, estaran protegides a la
part de davant (la que dóna a la finestra) per una barana sòlida de 90 cm. d’alçada, mesurada des de la
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plataforma de treball, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol, per evitar el risc de caiguda al buit
durant els treballs.

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions colꞏlectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Els operaris que realitzin la colꞏlocació del vidre hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs
a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.



Elements auxiliars



En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat.







Escales de mà
Grues i aparells elevadors
Esmoladora angular
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Trepant portàtil

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




Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es colꞏlocarà un tramat de protecció format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular
estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5
cm. de gruix i 20 cm. d’ample.
Extintor de pols química seca.

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
















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

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran en
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

INSTALꞏLACIONS

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

1.- INTRODUCCIÓ.

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

1.1 DEFINICIÓ:





Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.

Pels treballs de fusteria de fusta:








Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre.
Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc.

Afectació sobre elements existents del conjunt d’aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a
proporcionar un servei.
1.2 TIPUS D’INSTALꞏLACIONS:


Consisteix, amb les corresponents ajudes de maçoneria, en l’obertura de regates, allotjament al seu
interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les regates, en el cas
d’instalꞏlacions encastades. A més, s’inclou la instalꞏlació de caixes de distribució, els mecanismes de
comandament, els elements de seguretat, etc. Que són necessaris pel correcte funcionament del sistema
d’ilꞏluminació, telefonia, vídeo, tv, megafonia, l’accionament de la maquinària, etc. Instalꞏlats a un edifici.

Instalꞏlació de conductes fluids (subministrament, evacuació i contra incendis).

Pels treballs de tancaments metàlꞏlics:







Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Ulleres antiimpactes per a manipulació de l’esmoladora.

Pels treballs de cristalleria:






Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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Electricitat i audiovisuals:

o Fontaneria.
o Sanejament.
o Gas.


Instalꞏlació d’aire condicionat.



Antenes i parallamps:

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



Electricistes.
Ajudes de maçoneria.

2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ.
En la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar, o al
seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen
a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

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

ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
ALTA
MÈDIA

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

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

Observacions :
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates.

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





Estris: escala de tisora, escala de mà, proteccions colꞏlectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovants de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina
per fer regates, etc.
Instalꞏlació elèctrica provisional.
Instalꞏlacions d’higiene i benestar.
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3.- NORMA DE SEGURETAT
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
Procés

Els operaris que realitzin la instalꞏlació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà) o guants aïllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Xarxa exterior elèctrica
El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Xarxa interior elèctrica i audiovisual

La instalꞏlació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà entubats i enterrats a
rases.

El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

A la realització de les rases es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous (MovEZ).

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instalꞏlades a les
activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.).
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la neteja del tall per evitar
el risc d’ensopegades.

Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies.
Durant l’hissat dels pals o bàculs a zones de trànsit, s’acotarà una zona amb un radi igual a l’alçada
d’aquests elements més cinc metres.
Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb senyals
previstes per al codi de circulació, i per la nit, aquestes es senyalitzaran amb llums vermells.
Durant l’hissat d’aquests bàculs o pals, es vigilarà en tot moment que es respectin les distàncies de
seguretat respecte a d’altres línies d’Alta Tensió aèries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions
no superiors a 66 Kv, a una distància de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distància de seguretat de 5
metres.
Els operaris que realitzin la instalꞏlació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Estació transformadora d’Alta a Baixa Tensió

La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.

El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Durant el procés d’instalꞏlació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles d’or de
seguretat als treballs a línies i aparells d’Alta Tensió:

És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de
les clavilles mascle-femella.



Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies
insegures.






Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que assegurin
la impossibilitat de tancament intempestiu.
Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall.
Reconeixement de l’absència de tensió.
Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió.
Colꞏlocar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.

En la realització del cablejat, penjat i connexió de la instalꞏlació a zones de risc de caiguda al buit
(escales, balconeres, etc.) es protegirà el buit mitjançant una xarxa de seguretat.

S’haurà de garantir l’absència de tensió mitjançant un comprovant adequat abans de qualsevol
manipulació.

Les eines a emprar pels electricistes instalꞏladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).

En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos treballadors, que hauran d’emprar casc de
seguretat, protecció facial, guants aïllants, catifa aïllant, banqueta i perxa.

Les eines dels instalꞏladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituïdes
per altres en bon estat de manera immediata.
Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instalꞏlació elèctrica de l’edifici, l’últim cablejat que
s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc
segur els mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims a instalꞏlar-se.
Les proves de funcionament de la instalꞏlació elèctrica seran anunciades a tot el personal abans d’iniciarse, per evitar accidents.
Abans de fer entrar a càrrega la instalꞏlació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons de les connexions
de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres elèctrics, d’acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.
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L’entrada en servei de les estacions de transformació, tant d’Alta com de Baixa Tensió es realitzarà amb
l’edifici desallotjat de personal, en presència del comandament d’obra i de la direcció facultativa.
Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l’existència real a
la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols química seca i farmaciola, i
que els operaris es trobin vestits amb les peces de protecció personal.
Pels treballs de revisió i manteniment del Centre de Transformació estaran dotats dels elements
següents:



Placa d’identificació de celꞏla.
Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents elèctrics i els socors a impartir a les
víctimes.
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Esquema del centre de transformació.
Perxa de maniobra.
Banqueta aïllant.
Insuflador per a la respiració boca a boca.

4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ.
Les proteccions colꞏlectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:


En l’entrada del centre es colꞏlocaran plaques per a la identificació del centre i triangle d’advertència de
perill.
En els treballs d’instalꞏlació del grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars
de maçoneria, que es regiran segons la norma CinLa i treballs de soldadura per a la colꞏlocació de
ferramentes que es regiran segons la norma de soldadura elèctrica EstAc5.



La colꞏlocació del grup transformador s’auxiliarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la
normativa de grues mòbils de ConMu4.



S’ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensió s’ha de considerar el
“Reglament sobre Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació” (RD 3275/1982 de 12
de novembre, BOE 288 d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de
1988).
Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensió s’ha de considerar el “Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió i la Instrucció Tècnica Complementària del 9 d’octubre de 1973”
Elements auxiliars
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran per realitzar els treballs d’aquesta
activitat.




Escales de mà
Pistola fixa-claus
Taladradora portàtil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)
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Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diàmetre
mínim de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La xarxa anirà proveïda
de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a mínim, convenientment
ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements estructurals, donat que així la xarxa
pot quedar convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un esforç de fins a 150
Kp.
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la
barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es colꞏlocarà un tramat de protecció format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular
estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
Extintor de pols química seca.

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











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

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es colꞏlocaran a
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

INSTALꞏLACIONS PER A FLUIDS (Aigua i Gas)

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:

1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.

Treballs de transport:

1.1 DEFINICIÓ:






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

Pels treballs d’instalꞏlació (baixa tensió i ÀUDIO-VISUALS) :







Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Guants aïllants, si els calgués.
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.

Pels treballs d’instalꞏlació (alta tensió) :








Cascos de seguretat.
Guants aïllants.
Granota de treball.
Botes aïllants.
Protecció d’ulls i cara.
Banqueta aïllant i/o catifa aïllant.
Perxa aïllant.

Pels treballs de maçoneria (ajudes) :








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

Pels treballs de soldadura elèctrica:







Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

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



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

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




Lampistes.
Paletes.
Operari que realitza les regates.

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






Estris: bastida modular tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de
mà, passarelꞏles, proteccions colꞏlectives i personals, etc.
Eines manuals: comprovant de tensió (voltímetre), pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina
per fer regates (regatadora elèctrica), màquina de forjar, esmoladora angular, etc.
Instalꞏlació elèctrica provisional.
Instalꞏlació provisional d’aigua.
Instalꞏlacions d’higiene i benestar.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RAD 1627/1997).
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.
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2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ.

3.- NORMA DE SEGURETAT

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

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
Procés

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

Xarxa interior

L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar, o al
seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen
a continuació.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.

Riscos

Probabilitat

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

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

Avaluació
del risc
MOLT GREU CRÍTIC
MOLT GREU CRÍTIC
LLEU
ÍNFIM
GREU
ELEVAT
LLEU
BAIX
GREU
MEDI
LLEU
BAIX
LLEU
BAIX
GREU
MEDI
GREU
BAIX
GREU
MEDI
GREU
MEDI
MOLT GREU MEDI
GREU
BAIX
GREU
MEDI
Gravetat

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

El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat.
En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, ferides i
erosions.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es posarà cura en l’ordre i la neteja del tall, per
evitar el risc d’ensopegades.
La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el
paviment de dos metres.
La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, sense la utilització de
les clavilles mascle-femella.
Les escales de mà a emprar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de
superfícies insegures.
Les eines a emprar pels electricistes instalꞏladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instalꞏladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per
d’altres en bon estat de manera immediata.
Instalꞏlació de fontaneria, aparells sanitaris, calefacció i evacuació d’aigües residuals.
El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s’ubicarà a l’obra, a un local tancat.
Durant el transport, és prohibit d’emprar els fleixos dels paquets com anses.
Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb l’ajuda del ganxo
de la grua. La càrrega serà guiada per un home mitjançant un cap guia que penjarà d’ella, per evitar els
riscos de cops i enganxades.
Els blocs d’aparells sanitaris, un cop rebuts a planta, es transportaran directament al lloc d’ubicació, per
evitar accidents a les vies de pas intern.
El taller magatzem s’ubicarà a un lloc senyalat de l’obra, i estarà dotat de porta, ventilació per corrent
d’aire i ilꞏluminació artificial si fos necessària.
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El transport de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a
darrera, de manera que, l’extrem que vagi davant superi l’alçada d’un home, per tal d’evitar cops i
ensopegades amb d’altres operaris a llocs poc ilꞏluminats.

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

Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’ús, evitant que s’aixequin estelles durant la
feina.

Xarxa exterior

Es reposaran les proteccions dels buits dels forjats un cop realitzat l’aplomat, per a la instalꞏlació dels
muntants, evitant així el risc de caiguda. L’operari, en realitzar l’operació de l’aplomat, emprarà el cinturó
de seguretat contra les caigudes.

El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
La instalꞏlació dels conductes d’alimentació des de la xarxa general fins a l’edifici es realitzarà enterrada
a rases.

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

En la realització de les rases i pericons, es tindrà en compte la normativa d’excavació de rases i pous.

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

Els operaris que realitzin la instalꞏlació de la xarxa exterior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

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

Elements auxiliars

El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’ubicarà a un lloc
preestablert a l’obra; que haurà de tenir ventilació constant per corrent d’aire, porta amb pany de
seguretat i ilꞏluminació artificial.
La ilꞏluminació elèctrica del lloc on s’emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es
realitzarà mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzada de “perill explosió” i
un altre de “No fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instalꞏlarà un extintor de pols química seca.
És prohibit l’ús d’encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.
És prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.
Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.
Les ampolles o bombones de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portaampolles.

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













Oxitallada
Escales de mà
Grua mòbil
Passarelꞏles
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida penjada
Bastida de borriquetes
Pistola fixa-claus
Trepant portàtil
Màquina de regates elèctrica

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

S’evitarà de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposades al sol.
Es vigilarà en tot moment el bon estat dels manòmetres, i es vigilarà que a les mànegues hi hagi les
vàlvules antiretrocés.
Les instalꞏlacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat
els parapets o baranes definitives.
Els operaris que realitzin la instalꞏlació de la xarxa interior hauran d’emprar casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els
calgués.
Els operaris que realitzin regates hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), ulleres antiimpactes, protectors auditius, granota de treball i botes de cuir de seguretat.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins
de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de
cuir i màscara antifums tòxics si els calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ.

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

Les proteccions colꞏlectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:




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

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













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

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

Treballs de transport i fontaneria:

Cascos de seguretat.

Guants de cuir i lona (tipus americà).

Botes de seguretat.

Granota de treball.
Cinturó de seguretat, si calgués Pels treballs amb bufador:








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

Pels treballs de maçoneria (ajudes) :

Cascos de seguretat.

Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.

Granota de treball.

Botes de cuir de seguretat.

Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).

Protecció de les oïdes (en realitzar regates).

Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturó de seguretat, si calgués Pels treballs de soldadura elèctrica:







Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

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




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

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



Instalꞏladors d’aire condicionat
Paletes.

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






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

Probabilitat

Gravetat

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

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

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

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

Observacions:
(8) Risc específic en l’ús de la màquina d’escatar i serra circular manual per a fusta.
(10) Risc específic de l’operari que manipula la màquina de fer regates i la pistola fixa-claus.
(19) Risc causat per les radiacions ultraviolades i d’infraroigs generades per la soldadura elèctrica.
(28)
Risc causat per les radiacions generades per la soldadura elèctrica i a la manipulació de
maquinària de fer regates.
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3.- NORMA DE SEGURETAT
Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat
Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construïdes les
instalꞏlacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
Procés
El personal encarregat del muntatge de la instalꞏlació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels
mitjans auxiliars per realitzar-la amb la major seguretat possible.
Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net i endreçat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de seguretat.
A la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar cops, caigudes i
erosions.
Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició d’interruptors
diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona.
La ilꞏluminació mínima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurats a una alçada sobre el paviment de
dos metres.
La ilꞏluminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec aïllant” i
reixeta de protecció de la bombeta, alimentats a 24 Volts.
És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament elèctric de l’obra, sense emprar clavilles
mascle-femella.
Les eines a emprar pels electricistes instalꞏladors estaran protegides per doble aïllament (categoria II).
Les eines dels instalꞏladors, l’aïllament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituïdes per
d’altres en bon estat.
Els operaris que realitzin la instalꞏlació de l’aire condicionat hauran d’emprar casc de seguretat, guants
de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si els
calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d’emprar casc de seguretat, guants i maneguins
de cuir, espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de
cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs amb soldadura elèctrica hauran d’emprar casc de seguretat, guants i
maneguins de cuir, pantalla amb vidre inactínic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de
seguretat, polaines de cuir i màscara antifums tòxics si calgués.
Els operaris que realitzin treballs de maçoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americà) o de neoprè segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de
seguretat si els calgués.
Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els següents apartats:
Recepció i aplec de material i maquinària.
Es prepararà la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de material, de manera
que el paviment tingui la resistència adequada per evitar capgirells i atrapaments.
Les màquines de gran dimensió s’hissaran amb la grua mòbil amb l’ajuda de balancins que subjectaran
la càrrega mitjançant les bragues, hissant la càrrega del transport i posant-la a terra a una zona
preparada a priori amb taulons de repartiment, des d’aquest punt, es transportarà posteriorment al lloc
d’aplec definitiu.
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Les càrregues suspeses es governaran mitjançant caps subjectats a la càrrega i guiats per dos operaris,
per poder guiar còmodament la càrrega.
És prohibit expressament de guiar les càrregues pesades directament amb les mans.
El transport o canvi d’ubicació horitzontal mitjançant corrons, es realitzarà emprant exclusivament el
personal necessari, per evitar així l’acumulació d’operaris i evitar confusions.
S’empenyerà la càrrega des dels laterals per evitar el risc de caigudes i cops pels corrons ja emprats.
El transport ascendent o descendent per mitjà de corrons lliscant per rampes o llocs inclinats es
dominarà mitjançant aparells designats per a aquest fi, el ganxo de maniobra es subjectarà a un lloc
sòlid, capaç de suportar la càrrega amb seguretat.
És prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corró de fusta quan la distància lliure
de pas entre aquesta i els paraments verticals sigui igual o inferior a 60 cm., per evitar així el risc
d’atrapament per descontrol de la direcció de la càrrega.
Els aparells anteriorment esmentats, de suport del pes de l’element ascendit o descendit per la rampa,
s’ancorarà a llocs que garanteixin la seva resistència.
L’ascens o descens a una banqueta de posició d’una determinada màquina, s’executarà mitjançant un
pla inclinat construït en funció de la càrrega que ha de suportar i la inclinació adequada.
L’aplec de fan-coils s’ubicarà a un lloc preestablert a l’obra per evitar interferències amb altres tasques.
Les caixes contenidores dels fan-coils es descarregaran fleixades o lligades a sobre de batees o
plataformes emplintades, per evitar vessaments de la càrrega.
És prohibit d’emprar els fleixos com anses de càrrega
Els blocs de caixes contenidors de fan-coils, etc. ,un cop situats a planta, es descarregaran a mà i
s’aniran repartint pels llocs d’ubicació per evitar interferències als llocs de pas.
El muntatge de la maquinària a les cobertes (torres de refrigeració, climatitzadors, etc.), no s’iniciarà fins
que no s’hagi acabat el tancament perimètric de la coberta, per evitar el risc de caiguda.
Els blocs de xapa (metàlꞏlica, fibra de vidre, etc.) seran descarregats fleixats mitjançant el ganxo de la
grua.
Les batees seran transportades fins el magatzem d’aplec, governades mitjançant caps guiats per dos
operaris. És prohibit de dirigir-los directament amb les mans.
Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a batees o plataformes emplintades.
L’emmagatzematge de xapes s’ubicarà a llocs senyalitzats a l’obra, per evitar interferències als llocs de
pas.
Muntatge de canonades.
El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicarà a un lloc preestablert, dotat de porta, ventilació i
ilꞏluminació artificial al seu cas.
El transport de trams de canonada de diàmetre reduït a espatlles d’un sol home, es realitzarà inclinant la
càrrega cap a darrera, de manera que, l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar
cops o ensopegades amb d’altres operaris.
Les canonades pesants seran transportades per un mínim de dos homes, guiats per un tercer a les
maniobres de canvi de direcció i ubicació.
Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d’ús, evitant la formació d’estelles mentre dura la
tasca (les estelles poden ocasionar punxades i talls a les mans).
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Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin passar els fils de
les plomades. Les proteccions s’aniran traient a mesura que ascendeixi la columna muntada. Si queda
buit amb risc d’ensopegada o caiguda per ell, es reposarà la protecció.

Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta limitadora
d’obertura, per evitar el risc de caiguda.
Els conductes per colꞏlocar a alçades considerables s’instalꞏlaran des de bastides tubulars amb
plataformes de treball amb un mínim de 60 cm. d’ample, rodejades de baranes de seguretat.

Els retalls sobrers s’aniran traient a mesura que es produeixin a un lloc determinat, per a la seva
posterior recollida i vessat pels conductes d’evacuació instalꞏlats per a aquest fi, i així evitar el risc de
trepitjades sobre objectes.

Posada a punt i proves.

És prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes tòxiques. Els talls amb
soldadura de plom es realitzaran a l’exterior o sota corrent d’aire.

Abans del inici de la posada en marxa, s’instalꞏlaran les proteccions de les parts mòbils per evitar risc
d’atrapaments.

El local destinat per emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats, s’ubicaran a un lloc
ressenyat a l’obra, que estarà dotat de ventilació d’aire corrent, portes amb pany de seguretat i
ilꞏluminació artificial si calgués.

No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mòbils de la màquina sense haver apartat
d’elles, eines que s’estiguin emprant, per evitar el risc d’objectes o fragments.

La ilꞏluminació del local on s’emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquats es realitzarà
mitjançant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.
A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s’establirà un senyal normalitzat de “perill explosió” i
un altre de “no fumeu”.
Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s’instalꞏlarà un extintor de pols química seca.
La ilꞏluminació al tall de muntatge de canonades serà d’un mínim de 100 lux, mesurats a una alçada
sobre el nivell del paviment pels voltants de dos metres.
Les ampolles de gasos liquats es transportaran i romandran als carros portampolles.
S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitallada amb les bombones o ampolles de gasos liquats exposades al sol.
S’instalꞏlaran uns rètols de precaució al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i a sobre de
l’aplec de canonades recomanant no emprar acetilè per soldar coure.
Muntatge de conductes i reixetes.
Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a l’obra per evitar riscos per
interferències.
Les xapes metàlꞏliques s’emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de repartiment als llocs
senyalitzats a l’obra. Els aplecs no superaran 1,6 metres d’alçada.

Es notificarà al personal la data de les proves de càrrega per evitar els accidents.
Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar l’energia elèctrica d’alimentació, s’instalꞏlarà al quadre
elèctric un rètol de precaució amb la llegenda “No connecteu, homes treballant a la xarxa”.
És prohibida expressament la manipulació de parts mòbils de qualsevol màquina sense abans haver
procedit a la desconnexió de la xarxa elèctrica d’alimentació, per evitar atrapaments.
Elements auxiliars
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat:










Oxitallada
Escales de mà
Grua mòbil
Soldadura elèctrica
Esmoladora angular
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Pistola fixa-claus
Trepant portàtil
Màquina portàtil de roscar

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

Les xapes metàlꞏliques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formació del conducte per un mínim de
dos homes, per evitar el risc de talls o cops per desequilibris.
Durant el tall amb cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i subjectades, per evitar
els accidents per moviments indesitjats.
Els trams de conducte s’evacuaran del taller de muntatge l’abans possible per a la seva conformació a la
seva ubicació definitiva i evitar accidents al taller per saturació d’objectes.
Els trams de de conducte es transportaran mitjançant bragues que l’abracin de boca a boca mitjançant
el ganxo de la grua, per evitar el risc de vessament de la càrrega a sobre de les persones. Seran guiades
per dos operaris que els governaran mitjançant caps disposats per a aquest fi.
És prohibit expressament de guiar-los directament amb la mà, per evitar el risc de caiguda per balanceig
de la càrrega, etc.
Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre del banc mitjançant ganivetes.
És prohibit d’abandonar a terra ganivetes, tallants, grapadores i màquines de reblar per evitar els
accidents per trepitjades a sobre d’aquestos objectes.
Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per evitar el descontrol de
les peces.
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ.

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

Les proteccions colꞏlectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:




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

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
















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

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

Treballs de transport i fontaneria:

Cascos de seguretat.

Guants de cuir i lona (tipus americà).

Botes de seguretat.

Granota de treball.
Cinturó de seguretat, si calgués Pels treballs amb bufador:








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

Pels treballs de maçoneria (ajudes):

Cascos de seguretat.

Guants de cuir i lona (tipus americà) o de neoprè.

Granota de treball.

Botes de cuir de seguretat.

Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).

Protecció de les oïdes (en realitzar regates).

Màscara amb filtre antipols (en realitzar regates).
Cinturó de seguretat, si calgués Pels treballs de soldadura elèctrica :







Cascos de seguretat.
Pantalla amb vidre inactínic.
Guants de cuir.
Mandil de cuir.
Granota de treball.
Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel
R.D. 773/1997, del 30 de maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes
UNE.
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INSTALꞏLACIÓ D’ANTENES I PARALLAMPS
1.- DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ.
1.1 DEFINICIÓ:
Instalꞏlació d’antenes: Conjunt de sistemes colꞏlectius de captació, distribució i presa de senyals de
Televisió i Ràdio.
Instalꞏlació de parallamps: Instalꞏlació de protecció contra el llamp des del cap o xarxa de captació fins a
la seva connexió a la presa de terra de l’edifici.
1.2 DESCRIPCIÓ:
Instalꞏlació d’antenes: s’instalꞏlarà l’antena en la part alta de l’edifici, procurant la connexió fins els
diferents centres d’amplificació, tenint en compte la impedància que ofereix el cable a la conducció del
senyal des de l’antena fins als sistemes d’amplificació.
La instalꞏlació de parallamps serà obligatòria en edificis l’alçada de la qual sigui superior a 43 metres, i a
aquells edificis que manipulin o emmagatzemin substàncies explosives o fàcilment inflamables i a tots
aquells edificis que, a causa de la seva situació (per exemple a l’alta muntanya), tinguin un alt risc de
descàrrega elèctrica.
Els parallamps poden ser de dos tipus:




Sistema de puntes : cada parallamps cobreix un con d’eix vertical amb vèrtex al cap de captació, la
base de la qual té un radi igual a l’alçada de la instalꞏlació. Quan diversos parallamps estiguin units
a distàncies inferiors a 20 metres, el cable d’unió actua com a parallamps continu. És adequat per
a edificis amb predomini de l’alçada respecte de la superfície a planta.
Sistema reticular: està format per una xarxa constructora en forma de malla, dissenyada de mode
que cap punt de la coberta quedi a més de 9 metres d’un cable conductor. Protegeix el volum
cobert per la malla. El perímetre de la malla es colꞏlocarà a les arestes més elevades de l’edifici.
Cada punt del conductor engendra, a més, un con de protecció igual al dels parallamps de puntes.
És adequat per a edificis amb predomini de la superfície a planta respecte de la seva alçada.

2.- RELACIÓ DE RISCOS I LA SEVA AVALUACIÓ.
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos editada pel
Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. I
a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució
Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc.
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en
funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés
constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per anulꞏlar, o al
seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen
a continuació.
Riscos

Probabilitat

Gravetat

1.-Caigudes de persones a diferent nivell.
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.
3.-Caiguda d’objectes per desplom.
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.
5.-Caiguda d’objectes.
9.-Cops amb objectes o eines.
13.-Sobreesforços.
16.-Contactes elèctrics.

ALTA
ALTA
BAIXA
BAIXA
ALTA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
MOLT GREU
LLEU
GREU
LLEU
GREU
GREU

Avaluació
del risc
CRÍTIC
ELEVAT
MEDI
ÍNFIM
ELEVAT
BAIX
MEDI
MEDI

A la realització d’aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels
materials necessaris per dur a terme la instalꞏlació. Per fer-ho, s’haurà de considerar un previ aplec de
material a un espai predeterminat tancat.
Per realitzar la instalꞏlació d’antenes i parallamps serà imprescindible considerar l’equip humà següent:


Instalꞏladors.

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





Estris: bastiment penjat o bastida tubular modular, escala de mà, passarelꞏles, proteccions
colꞏlectives i personals, etc.
Eines manuals : pistola fixa-claus, perforadora portàtil, esmoladora angular, etc.
Instalꞏlació elèctrica provisional.
Instalꞏlacions d’higiene i benestar.
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3.- NORMA DE SEGURETAT

Elements auxiliars

Posada a punt de l’obra per realitzar aquesta activitat

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta
activitat

Donats els treballs a desenvolupar, s’ha d’assegurar que ja estiguin construïdes les instalꞏlacions
d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la resta de l’obra.
Procés
El personal encarregat del muntatge d’antenes i parallamps ha de conèixer els riscos específics i l’ús
dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.
No s’iniciaran els treballs sobre les cobertes fins a haver acabat les baranes de seguretat.
S’establiran punts d’ancoratge per amarrar els cables als quals s’enganxarà el cable de seguretat, per
evitar el risc de caiguda des d’alçada.








Escales de mà
Passarelꞏles
Esmoladora angular
Bastida penjada
Pistola fixa-claus
Trepant portàtil

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

El tall es mantindrà net d’obstacles i objectes.
És prohibit de vessar runes i retalls directament des de la façana. Les runes s’aplegaran i recolliran a un
cubell o petit contenidor disposat per a aquest fi.
No s’iniciaran els treballs fins a haver-se acabat el “camí segur” per transitar o romandre a sobre de
cobertes inclinades, i evitar el risc de caiguda al buit.
La instalꞏlació del cable que baixa es realitzarà quan es faci efectiu el revestiment de les façanes, amb la
finalitat d’aprofitar la seguretat ja ideada per als mitjans auxiliars que s’emprin.
Les operacions de muntatge de components es realitzarà a cota zero. No s’han de muntar a alçada si no
és estrictament imprescindible, amb el fi de no potenciar els riscos ja existents.
Sota condicions meteorològiques extremes: pluja, neu, gel o vent superior a 50 Km/h es suspendran els
treballs.
Les antenes i parallamps s’instalꞏlaran amb l’ajuda de plataformes horitzontals, recolzades a sobre
d’elements que rectifiquin el pendent, donant així a la plataforma la seva horitzontalitat. Aquesta
plataforma de treball haurà d’estar protegida en tot el seu perímetre mitjançant una barana de seguretat.
Les escales de mà, tot i emprar-se “momentàniament”, s’ancoraran fermament al recolzament superior i
estaran dotades de sabates antilliscants i passaran en 1 metre, l’alçada a superar.
Les línies elèctriques properes al tall es deixaran sense servei durant la realització dels treballs.
Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat amb barbuqueig, guants de cuir i lona (tipus americà),
granota de treball, botes de seguretat amb sola antilliscant i, si calgués, amb ancoratge mòbil del tipus
“Keep-block” o ús d’una politja de seguretat.
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4.- SISTEMES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA I SENYALITZACIÓ.

5.- RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.

Les proteccions colꞏlectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes per:

Els Equips de Protecció Individual seran els següents segons els treballs a desenvolupar:





Amarradors per al cinturó de seguretat.
Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de la
barana ha de ser de 90 cm. , i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç
central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es colꞏlocarà un tramat de protecció format
per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular
estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.

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









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

Pels treballs d’instalꞏlació d’antenes i parallamps:







Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat amb sola antilliscant.
Cinturó de seguretat, si els calgués, amb ancoratge mòbil del tipus Keep-block o ús d’una politja
de seguretat.
Protecció dels ulls, si els calgués.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als
treballadors dels mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).
Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

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

ESCALES DE MÀ

OXITALLADA

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

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

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














Hauran d’estar protegides, les vàlvules de tall, amb la corresponent caperutxa protectora.
No es mesclaran les bombones de gasos diferents.
Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posició vertical i lligades.
S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera
perllongada.
S’han d’emprar les bombones de gasos liquats en posició vertical.
S’ha de prohibir l’abandonament de les bombones després de la seva utilització.
Les bombones de gasos s’aplegaran a llocs d’emmagatzematge tot destriant les buides de les
que estiguin plenes.
El magatzem de gasos liquats s’ubicarà a l’exterior de l’obra, amb una ventilació constant i directa.
Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosió i no fumeu.
Es controlarà que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca.
S’haurà de comprovar que estiguin instalꞏlades les vàlvules antirretrocès de la flama.
S’ha de vetllar perquè no hagi cap fuita de gas a les mànegues d’alimentació.

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





















S’ha d’utilitzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major
seguretat i comoditat.
S’ha d’evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d’una alçada per eliminar la
possibilitat d’accidents.
L’operari haurà d’emprar casc de polietilè (pels desplaçaments per l’obra), elm de soldador (casc +
careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuir, maneguins de
cuir, polaines de cuir, davantal de cuir i botes de seguretat.
No s’han d’inclinar les bombones de acetilè fins a esgotar-les.
No s’han d’utilitzar les bombones d’oxigen tombades.
Abans d’encendre l’encenedor, s’ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les
mànegues i que aquestes es trobin en perfecte estat .
Abans d’encendre l’encenedor, s’haurà de comprovar que estiguin instalꞏlades les vàlvules
antirretrocès, per evitar així possibles retrocessos de la flama.
Per comprovar que a les mànegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressió
a un recipient amb aigua.
No s’ha d’abandonar el carro portabombones en cap absència perllongada, s’ha de tancar sempre
el pas del gas i portar el carro a un lloc segur.
S’ha d’obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.
S’han d’ evitar focs a l’entorn de les bombones de gasos liquats.
No s’ha de dipositar l’encenedor a terra.
S’assegurarà que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible.
Les mànegues d’ambdós gasos han de romandre unides entre si, mitjançant cinta adhesiva.
S’han d’utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color
vermell).
No s’ha d’utilitzar l’acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin
en poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui serà suficient perquè es produeixi una
reacció química i doni lloc a un compost explosiu.
Posat que s’utilitzi l’encenedor per desprendre pintures, l’operari haurà d’emprar mascareta
protectora amb filtres químics específics pels productes que vagi a cremar.
Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haurà de fer a l’aire lliure o en un local ben ventilat.
Un cop utilitzades les mànegues s’hauran de recollir al carretó, així es realitzarà el treball d’una
forma més còmoda, ordenada i alhora més segura.
Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant encenedors o
bombones. Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones.

No han de superar alçades superiors a 5 metres.
Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.
Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.
Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior .
L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.
L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.
GRUP COMPRESSOR I MARTELL PNEUMÀTIC
El grup compressor s’instalꞏlarà a l’obra a la zona assignada per a la direcció de l’obra.
L’arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància mai
inferior als dos metres de talls i talús, en prevenció de riscos i de esllavissades.
El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de manera que quedi
garantida la seva estabilitat. I el transport dintre de la caixa de camió es realitzarà completament
immobilitzant la càrrega, calçant-la , per evitar moviments.
El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, així com també ho estarà el martell pneumàtic. En cas
que això, no sigui possible l’operari haurà d’utilitzar un equip de protecció individual (auriculars o
tampons).
Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instalꞏlades i en posició de tancat en
prevenció de possibles atrapaments o per evitar l’emissió de soroll. En el cas de l’exposició del
compressor a elevades temperatures ambientals, s’haurà de colꞏlocar sota un ombràcul.
S’instalꞏlaran senyals de seguretat que indiquin : el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels
resguards de seguretat de la màquina a cada moment, ús de mascaretes i ulleres.
Els compressors a utilitzar en l’obra, s’ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels
martells (o vibradors).
Les mànegues a utilitzar en l’obra hauran d’estar en perfectes condicions, així com també els
mecanismes de connexió hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.
És prohibit d’emprar la mànega de pressió per netejar la roba de treball.
Abans d’accionar el martell pneumàtic s’ha d’assegurar que estigui lligat el punter.
S’ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioració o desgast del mateix.
No es pot abandonar mai, sota cap circumstància, el martell mentre estigui connectat al circuit de
pressió.
No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat al terra.
L’operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d’emprar casc de seguretat, davantal, granota de
treball, botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors
auditius.
CAMIONS I TRAGINADORES DE TRABUC “DÚMPERS” DE GRAN TONATGE
S’ha de vetllar perquè els camions hagin superat la ITV reglamentària.
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Els conductors de camions i traginadores de trabuc “dúmpers” hauran d’estar en possessió del
corresponent permís de conducció per al vehicle que condueixen.
Quan s’hagi finalitzat l’operació de càrrega de terres en el camió o traginadora de trabuc “dúmper”, i
abans d’iniciar-se el transport, s’haurà de cobrir aquests amb una lona.

RETROEXCAVADORA
S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines.
És prohibida la presència de treballadors en el radi de gir de les màquines, prohibició que s’haurà de
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor.

En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d’accés, s’hauran
d’utilitzar topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat
el fre d’estacionament.

En marxa enrere, el conductor haurà d’accionar el clàxon i les llums blanques.

En tot moment s’ha de respectar la senyalització de l’obra, el codi de circulació i les ordres dels
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades.

Revisar els frens, d’ajustar els miralls retrovisors, comprovar la visibilitat

S’ha de triar el dúmper o camió més adequat segons la càrrega per transportar.

Comprovar el clàxon de marxa enrere.

S’ha de parar esment especial al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics.

En finalitzar la jornada, s’haurà de deixar la màquina a la zona d’estacionament prefixada,

S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega.
Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar l’absència d’obstacles aeris i de què la plataforma
estigui plana i sensiblement horitzontal.
Totes aquestes màquines hauran de tenir clàxon i llum de marxa enrere efectuant les maniobres sense
cap brusquedat tot i anunciant-les prèviament.
En tots els treballs el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d’emprar casc de seguretat quan surti de
la cabina.
Durant els treballs de càrrega i descàrrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinària, evitant
la permanència d’operaris sobre el basculador.
Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculadora :









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

Abans d’iniciar els treballs d’excavació mitjançant retroexcavadora s’haurà:

baixar el catúfol i recolzar-lo a terra.
Abans de sortir del lloc de conducció s’ha de tenir present :






Posar el fre d’estacionament.
Posar en punt mort els diferents comandaments.
Si l’estacionament és perllongat (més d’una jornada), es desconnectarà la bateria.
Treure la clau de contacte.
Tancar la cabina i tots els punts d’accés a la màquina.

S’ha de tenir la precaució de no deixar mai en el cas d’estacionament, ni en cas de curts períodes, el
motor en marxa ni la cullera aixecada.
SERRA CIRCULAR
S’haurà de disposar d’un gabinet divisor separat- tres milꞏlímetres del disc de la serra.
S’ha d’instalꞏlar un caperutxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per realitzar el tall.
S’ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjançant un
resguard, es deixarà només una sortida per les llimadures.
S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.
Es vetllarà en tot moment que les dents de la serra circular es trobin convenientment entrescades.
En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aquests moment no
presentin la forma de entrescat corresponent s’haurà de canviar el disc, s’ha de rebutjar-lo, el disc.

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA

S’haurà de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen les
disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.

Quan es deixi estacionat el vehicle s’haurà de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en un
pendent, s’hauran de calçar les rodes.

PASSARELꞏLES

A la descàrrega de la traginadora de trabuc ”dumper” a prop de terraplens, rases, talús, pous, s’haurà de
colꞏlocar un tauló que impedeixi l’avenç de la traginadora de trabuc “dumper” més enllà d’una distància
prudencial a la vorera del desnivell.
A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa i és
prohibit el transport d’objectes que surtin de la vorera de la caixa.
Dintre de la traginadora de trabuc “dumper” només pot anar el conductor, i és prohibit el seu ús com a
transport pel personal.
La càrrega situada al bolquet mai podrà dificultar la visió del conductor.

L’amplada de la passarelꞏla no ha de ser mai inferior a 60 cm.
Quan l’alçada d’ubicació de la passarelꞏla estigui a 2 o més metres d’alçada, s’haurà de disposar de
barana de seguretat (passamans, llistó intermedi i entornpeu).
El terra de recolzament de la passarelꞏla ha de tenir la resistència adequada i mai serà relliscós.
Les passarelꞏles es mantindran sempre lliures d’obstacles.
Les passarelꞏles hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.
S’ha de disposar d’accessos fàcils i segurs.
S’han d’instalꞏlar de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.
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ESMOLADORES ANGULARS
S’ha d’informar al treballador dels riscos que té aquesta màquina i la forma de prevenir-los.
S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs
secs lliures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
S’haurà d’utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina.
No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació de una pressió
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: trencament del disc, sobrescalfament, pèrdua de velocitat i
de rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc.
Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça, de
manera que no sofreixi moviments imprevistos durant l’operació.
S’ha de parar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció dels possibles desperfectes al disc o
moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal és disposar de suports especials propers al lloc
de treball.
En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d’alçada, cal assegurar sempre la postura de treball,
ja que, en cas que es perdés l’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden
arribar a multiplicar.
No s’ha d’utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles,
ja que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.
En funció del treball a realitzar, s’haurà d’utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont.
En casos d’utilització de plats de lijar, s’haurà d’instalꞏlar en la empunyadura lateral la protecció
corresponent per a la mà.
Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de
fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall.
S’hi troben també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs
d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts d’aquests
casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria.
Si s’executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexió per a
la captació de la pols. Aquesta solució no podrà ser factible si els treballs impliquen continus i importants
desplaçaments o el medi de treball és complex.
En llocs de treball contigus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció abans de la
projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll.
L’operari que realitzi aquest treball haurà d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta antipols si n’hi ha, un sistema eficaç
d’aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll així ho requereix .
GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO”
En la colꞏlocació de la Grueta “maquinillo” a la coberta caldrà garantir la seva estabilitat, per aquest
motiu, en la realització del forjat es colꞏlocaran uns ferros d’espera per amarrar les potes estabilitzades
de la Grueta “maquinillo”.
L’alimentació elèctrica del “maquinillo” es realitza a través del quadre de zona, que ha de tenir la seva
protecció diferencial i magnetotèrmica.
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El “maquinillo” que cal instalꞏlar a l’obra haurà d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la
càrrega en marxa ascendent, comprovant-se la seva efectivitat després del muntatge.
El “maquinillo” a instalꞏlar a l’obra haurà d’estar dotat de ganxo amb balda de seguretat.
El “maquinillo” a instalꞏlar a l’obra haurà d’estar dotat de carcassa protectora de la maquinària amb tanca
efectiva per a l’accés a les parts mòbils internes.
S’ha de colꞏlocar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de característiques de la Grueta
tot ressaltant la càrrega màxima que es pot elevar.
S’ha de comprovar, abans d’iniciar els treballs, que el ganxo d’elevació arribi a la cota de la rasant de
subministrament de material i en aquesta posició encara hi quedin tres espires, com a mínim, enrotllades
en el cabrestant.
S’ha de garantir el correcte ancoratge de l’extrem del cable al cabrestant perquè quedi subjecte en cas
de falsa maniobra.
S’ha de considerar que la secció del cable d’elevació sigui d’unes condicions que suporti la càrrega de
trencament : càrrega d’elevació x coeficient de seguretat (4).
L’altre extrem del cable anirà subjecte a la bola del ganxo, es realitzarà de manera que el llaç estigui
format pels corresponents sistemes de subjecció que calguin i es trobin convenientment instalꞏlats, que
garanteixin la subjecció del cable a la bola del ganxo.
L’operari haurà d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus americà),
botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat que en tot moment es trobarà subjecte, convenientment,
a un ancoratge independent del “maquinillo”.
La zona on es subministri el material per ésser hissat serà senyalitzada amb la placa d’advertència de
càrrega suspesa.
En l’operació de manteniment de “maquinillo”, s’haurà de desconnectar aquest de l’alimentació elèctrica.
TORO, “TRANSPALET“ MANUAL : CARRETÓ MANUAL
Abans d’aixecar una càrrega s’hauran de realitzar les següents comprovacions :






Comprovar que el pes de la càrrega que s’ha d’aixecar és l’adient per a la capacitat de càrrega del
toro.
Assegurar-se de què el palet o plataforma és l’adient per a la càrrega que ha de suportar i que
aquesta estigui en bon estat.
Assegurar-se de què les càrregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.
Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la longitud de les forquilles.
Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les càrregues, tot
assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.

Al procés de la conducció i circulació del toro s’haurà de considerar els següents punts :









Conduir el toro tirant de l’empunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en
posició neutra.
Mirar en la direcció de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.
Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu camí
que pugui provocar qualsevol incident.
Supervisar la càrrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant
la seva estabilitat.
No utilitzar el toro en superfícies humides, lliscants o desiguals.
No manipular el toro amb les mans o el calçat humits o amb greix.
S’han de respectar els itineraris preestablerts.
Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es farà si es disposa de frens situant-se
l’operari al darrera de la càrrega, la pendent màxima recomanada serà del 5%.
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Quan s’hagi de realitzar treballs de càrrega i descàrrega sobre una plataforma o sobre el
muntacàrregues s’hauran de prendre les següents precaucions :



S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacàrregues pugui suportar el pes del
palet i del toro.
S’ha de maniobrar el palet de manera que l’operari mai trepitgi la plataforma.

No s’haurà de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessàries perquè no es dificulti la
circulació.
En finalitzar la jornada laboral o la utilització del toro, s’haurà de deixar el mateix a un lloc previst
d’estacionament i amb el fre posat.
Abans d’efectuar la maniobra de descens de la càrrega s’ha de posar atenció al voltant per tal que no hi
hagi res que pugui fer malbé o desestabilitzar la càrrega en ser aquesta dipositada al terra.
També s’ha de comprovar que no hi hagi ningú a les proximitats que pugui quedar atrapat pel palet a
les operacions de descens de la mateixa.
Si l’operari en la manipulació del toro observés qualsevol anomalia ho haurà de comunicar al servei de
manteniment i deixar-lo fora de servei.
FORMIGONERES PASTERES
Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distància
superior als 3 metres de la vorera de qualsevol excavació per evitar així el risc de caiguda a diferents
nivells. Si es colꞏloca dintre de l’àrea d’influència de gir de la grua torre es disposarà d’ un cobert per
protegir la caiguda d’objectes.
Abans de la instalꞏlació de la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert
vessament.
La zona d’ubicació anirà senyalitzada mitjançant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rètol
amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’UTILITZAR LA MÀQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES”.
Hi haurà un camí d’accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o “dumper”, separat
del camí dels carretons manuals, en prevenció dels riscos de cops o atropellaments.
S’establirà un empostissat d’un mínim de dos metres de llargària per a superfície d’estada de l’operador
de la formigonera pastera, en prevenció dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.
Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els òrgans de
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.
Haurà de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforços i els riscos per moviments
descontrolats.
L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria mitjançant el quadre de zona.

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR.
Muntatge:
Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisió d’una persona competent, si és possible un
aparellador o arquitecte tècnic.
Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundació preparada adequadament.
Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest serà pla i compacte, i si aquest no ho fos,
es recolzarà la bastida sobre taula o jaç de taulons i es trobarà clavetejat en la base de recolzament de la
bastida, és prohibit de recolzar-se sobre materials fràgils com ara maons, revoltons, etc.
Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc.
s’haurà de consultar al Director Tècnic de l’Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de
reforçar o no aquestes zones de recolzament.
Les estructures metàlꞏliques en general requereixen càlculs exactes i precises regles de muntatge.
Aquest aspecte també s’haurà de tenir present en el cas de les bastides tubulars.
En conseqüència, s’haurà de disposar en l’obra dels plànols de muntatge dels diferents elements mentre
es munta la bastida amb indicació dels amarratges corresponents.
Posat que, una línia elèctrica de Alta Tensió es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de
contacte directe en la manipulació dels elements prefabricats quan es realitzen el muntatge o es pugui
entrar en la zona de influència de la línia elèctrica, es prendran les següents mesures:




Es solꞏlicitarà per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descàrrega de la
línia, el seu desviament o en cas necessari a la seva elevació.
Posat que no es pugui realitzar l’aspecte anterior, s’establiran unes distàncies mínimes de
seguretat, mesurades des del punt més proper amb tensió a la bastida.
Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran:
o 3 metres per a tensió < 66.000 Volts
o 5 metres per a tensió > 66.000 Volts

Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:



Es solꞏlicitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica.
Posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es colꞏlocaran unes beines aïllants sobre els
conductors i caperutxes aïllants sobre els aïlladors.

Ús:
Les bastides s’hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, així com després de qualsevol inclemència
del temps especialment de fortes ràfegues de vent.
Els principals punts que s’han d’inspeccionar són:
L’alineació i verticalitat dels muntants.
L’horitzontalitat dels travessers.
L’adequació dels elements de travada horitzontal i vertical.
L’estat dels ancoratges de la façana.
El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.
La correcta disposició i adequació de la plataforma de treball a l’estructura de la bastida.
La correcta disposició i adequació de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i sòcol.
La correcta disposició dels accessos.

Les operacions de conservació i neteja es realitzaran prèvia desconnexió de la xarxa elèctrica.










Posat que la formigonera pastera es canviï, a través de la balda de la grua s’haurà de realitzar
mitjançant la utilització d’un balancí que la sospesi per quatre punts.

S’hauran de colꞏlocar cartells d’advertència en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui
necessari l’advertència de qualsevol altre risc.

Si el subministrament del morter es realitza mitjançant el bombeig s’hauran d’ancorar els conductes per
evitar moviments que puguin malmetre les conduccions, així com per netejar els conductes una cop
finalitzat el procés de bombeig, de cada jornada.

En l’ús de la bastida s’ha de tenir present que no es pot fer cap modificació sense l’autorització del
tècnic autor del projecte de muntatge.

La carcassa i la resta de parts metàlꞏliques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a
terra.
La botonera de la cabina haurà de ser estanca i tenir accés directe.
El quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magnetotèrmica.
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En la utilització de petits aparells elèctrics es procurarà que estiguin equipats amb doble aïllament i els
portàtils de llum estiguin alimentats a 24 Voltis.
En tot moment s’haurà de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endreçades. És
convenient disposar d’un calaix on es posin les eines necessàries durant la jornada evitant així que es
deixin en la plataforma amb el consegüent risc que aquest fet comporta.
Desmuntatge:
El desmuntatge d’una bastida s’ha de realitzar en l’ordre invers al muntatge i en presència d’un tècnic
competent.
És prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar
mitjançant els mecanismes de elevació o descens previstos i alhora convenientment subjectes. Les
peces petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.
Els elements que composen l’estructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i
colꞏlocar-los en el magatzem tan ràpid com sigui possible.
És prohibit, en el muntatge, ús i desmuntatge, que els operaris passin de d’un lloc a un altre de la bastida
saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per l’estructura.
Posat que hi hagués a la proximitat una línia elèctrica d’Alta Tensió o de Baixa Tensió, es procedirà de la
mateixa manera que es va realitzar el muntatge.

No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
L’operari que empri la pistola fixa-claus ha d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturó de
seguretat si els calgués.
PERFORADORA PORTÀTIL
El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal
d’evitar els accidents per inexperiència.
S’ha de comprovar que a l’aparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de protecció; en cas
de deficiència no s’ha d’utilitzar fins que estigui completament restituïda.
Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, posat
que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina perquè sigui reparada.
S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques.
No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.
No intenti engrandir el forat oscilꞏlant al voltant de la broca, pot trencar-se la broca i produir serioses
lesions.

Emmagatzemant :

No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxó, després
apliqui la broca i embroqui-la.

Els elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemències del temps. Abans
de la seva classificació i emmagatzemant s’haurà de revisar-los, netejar-los fins i tot pintar-los si calgués.

La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant una mànega
contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.

S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller
mecànic que subministren sense retards a les obres la maquinària, els estris i eines que es necessiten
en condicions òptimes per a la seva immediata utilització.

És prohibit expressament de dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora portàtil mentre està
connectada a la xarxa elèctrica.

BASTIDES DE CAVALLETS.
No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.

INSTALꞏLACIONS D’HIGIENE I BENESTAR:
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar, preveient
la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.

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

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

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

Les Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar poden ser :

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




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

El conjunt haurà de ser estable i resistent.
PISTOLA FIXA-CLAUS
El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà coneixedor del maneig correcte de l’eina, per tal
d’evitar accidents per inexperiència.
En cap cas s’ha de disparar sobre superfícies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i
patir accidents.

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




En cap cas s’ha d’intentar realitzar trets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir
accidents.



Abans de disparar, asseguri’s de que no hi ha ningú a l’altra banda de l’objecte on dispara.



Abans de disparar s’ha de comprovar que el protector és a la posició correcta.
No s’ha d’intentar realitzar trets prop de les arestes.
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Mòduls prefabricats
Construïdes a l’obra.

Vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats
amb seients i casellers individuals.
Lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10
treballadors.
Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa
per cada 10 treballadors.
Inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de
: un inodor per cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions
mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. I de 2,30 m. D’alçada.
Menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació,
calefacció i ilꞏluminació.

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de
vestuari, acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre.
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Les Instalꞏlacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a
prop de l’accés, perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una
zona per a la ubicació de les instalꞏlacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa
d’espai en l’interior de l’edifici que s’està construint, s’hauran de construir les Instalꞏlacions d’Higiene i
Benestar seguint els paràmetres anteriorment assenyalats. S’aconsella que aquestes instalꞏlacions es
trobin, també, a prop de les vies d’accés.
Independentment d’aquestes instalꞏlacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de
complir a cada moment la idoneïtat en relació a la ilꞏluminació, la climatització segons la temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instalꞏlació de lavabos i inodors.
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal
colꞏlectiva.

i

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

Detalls

BASTIDES DE FAÇANA

A. Perspectiva

6. Plataforma amb trapa

1. Placa
2. Diagonal
3. Travesser
4. Barana
5. Barana de cantonada
6. Marc
7. Plataforma
8. Plataforma amb trapa
9. Entornapeu
10. Entornapeu
11. Suplement barana
12. Peu de barana

7. Diagonal amb brida

B. Detall

1. Barana de cantonada
2. Travesser
3. Diagonal de punt fix
4. Sòcol
5. Passador

8. Barana
9. Escala d’alumini
10. Marc
11. Suport d’iniciació
12. Placa
13. Plataforma metàlꞏlica
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BASTIDES METÀLꞏLIQUES SOBRE RODES

ESCALES DE MA

Detalls

Detalls

A. Escales de mà
1.Suplement telescòpic opcional
L = 1 / 5 H quan H sigui menor de 7,5 mts.
L = 1 / 4 H quan H sigui superior de 7,5 mts.
OBSERVACIONS: En els castellets de bastides mòbils les rodes disposaran d´enclavaments (mordasses
o passadors de fixació).

1.
2.
3.
4.
5.

Punt de recolzament
Esglaons engalavernats
Travesser d’una sola peça
Base
Fins a 5 m. màxim per escales simples
Fins a 7 m. per escales reforçades
6. Mínim 1 m.
B. Mecanismes antilliscants
C. Subjecció a la part superior
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TANQUES


TANCA PEATONAL

BAIXANTS D’ENDERROCS


ESQUEMA 1

A. Perspectiva
1. Falca
2. Puntal
E. Runa
B. Perfil
E. Runa
A. Planta



ESQUEMA 2

B. Alçat
C. Perfil

A. Secció
B. Detall
1. Puntals
2. Variable
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RASES


PERSPECTIVA I DETALL

ENTIBACIONS


CRITERIS DE DISSENY



TIPUS D’ENTIBACIÓ

A. Estrabament lleuger.
B. Estrabament semilleuger.
C. Estrabament complert

A. Protecció en rases
B. En forats i obertures
C. Detall de passarelꞏla vianants
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Detalls entibació mòduls metàlꞏlics

INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES


ESQUEMA TIPUS

Zona A. Risc principal contacte indirecte.
Zona B. Risc principal contacte directe.

A. PERSPECTIVA
B. PROCÉS
1. Colꞏlocació del mòdul
2. Colꞏlocació del tub en zona protegida (si calgués).
3. Rebliment parcial de la rasa i recuperació del mòdul corresponent.
C. EXCAVACIÓ
1. Colꞏlocació de la capçalera.
2. Simultàniament a l’excavació es van clavant els panells.
3. Excavació acabada. Si és necessari es colꞏloca algun recolzament per a evitar el vinclament dels
panells.
4. Realitzada la operació de la rasa es reomple de material i alhora s’extreuen els panells.
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1. Armari de distribució general, fabricat en material aïllant.
2. Línia subterrània
3. Muntants
4. Presa de terra
5. Aïllament reforçat
6. Aïllament reforçat
7. Comandament de tall general, exterior
8. Armari interior a l’edifici ( petita potència )
8. Armari exterior a l’edifici ( gran potència )
10. Connexió terres de protecció en espera per a l’edifici definitiu.
11. Anell en el fons de l’excavació
12. Conductor de protecció incorporat a les canalitzacions i cables.
13. Circuit de posada a terra
A. Armari de distribució protegit en l’entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat retadardat
per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l’edifici.
B. Armari de distribució protegit en l’entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat retardat per
a alimentar els diferents muntants.
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INSTALꞏLACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL

SENYALITZACIÓ


ADVERTIMENT



PROHIBICIÓ



OBLIGACIÓ

1. Connexió a l’armari de distribució general.
2. Connexió a terra o conjunt de connexions de terra interconnectades.
3. Pis.
4. Pis.
5. Planta baixa.
6. Anell protector soterrani.
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URBANISME: SENYALITZACIÓ


PLAFÓ DESVIAMENT TRÀNSIT



TANCA PROVISIONAL OBRA



BALISA AMB LLUMS INTERMITENTS



BARRERA RÍGIDA DE FORMIGÓ (PORTÀTIL)

1. Axonomètrica
2. Alçat transversal
3. Planta detall AA
4. Secció BB
5. Secció AA
6. Alçat longitudinal

www.bacecg.com
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CON DE BALISAMENT



EQUIP SENYALITZACIÓ PROVISIONAL TRÀNSIT

www.bacecg.com
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5

NORMATIVA APLICABLE.

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

5.1

ÀMBIT EUROPEU.



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



Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº
1907/2006.

5.2

ÀMBIT ESTATAL



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuevas
y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.
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Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores.



Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
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Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.



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



Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.



Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.





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

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales.





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



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

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



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

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



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

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



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



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







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



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



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

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



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

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



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

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



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



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



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



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



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



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



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



Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.






Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva Instrucción técnica
complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente
a grúas torre para obras u otras aplicaciones.



Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y
refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.



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



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



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



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



Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
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Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Acuerdo sobre el Reglamento de la tarjeta profesional para el trabajo en obras de
construcción (vidrio y rotulación) de los trabajadores afectados por el Convenio colectivo para las
industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio
exclusivista de los mismos materiales.



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

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



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



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

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



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



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



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



Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y
publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.



Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.



Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas,
aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH).







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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
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5.3

RELACIÓ DE LA NORMA ESPANYOLA (UNE-EN) RESPECTE LES E.P.I.S.

Utilització d’Equips de Protecció Individual.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997
B.O.E. nº 140 de 12/06/1997

PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.

U.N.E.-E.N. 397:1995

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.

U.N.E.-E.N. 166:1996

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

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

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultraviolats.

U.N.E.-E.N. 170:1993

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.

U.N.E.-E.N. 170:1993

Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball
i prevenció de caigudes d’alçada. Sistemes de subjecció.

U.N.E.-E.N. 358:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.
Dispositiu anticaigudes retràctils.

U.N.E.-E.N. 360:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.
Arnesos anticaigudes.

U.N.E.-E.N. 361:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.
Connectors.

U.N.E.-E.N. 362:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.
Sistemes anticaigudes.

U.N.E.-E.N. 363:1993

Equips de protecció individual contra la caiguda d’altura.
Requisits generals per instruccions d’us i marcat.

U.N.E.-E.N. 365:1993

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, assaigs,
marcat.

PROTECCIÓ DE LES OÏDES

U.N.E. 81233:1991
E.N. 136:1989

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.

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

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estàndard.

U.N.E. 81281-1:1989
E.N. 148-1:1987

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.

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

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.

U.N.E. 81281-2:1989
E.N. 148-2:1987

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

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.

U.N.E. 81281-3:1992
E.N. 148-3:1992

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús,
precaucions de treball i manteniment.
PROTECCIÓ DE PEUS I CAMES
Requisits i mètodes d’assaig per el calçat de seguretat, calçat
de protecció i calçat de treball d’ús professional

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

Especificacions pel calçat de seguretat d’ús professional.

U.N.E.-E.N. 345:1993

Especificacions pel calçat de protecció d’ús professional.

U.N.E.-E.N. 346:1993

Especificacions pel calçat de treball d’ús professional.

U.N.E.-E.N. 347:1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES INCLOENT ARNESOS I CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda d’altures.
Dispositiu de descens.

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

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.
Part 1: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d’ancoratge
rígida.

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

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.
Part 2: Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d’ancoratge
flexible.

U.N.E.-E.N. 353-2:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.
Elements de subjecció

U.N.E.-E.N. 354:1993

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura.
Absorbidors de energia.

U.N.E.-E.N. 355:1993
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Equips de protecció respiratòria. Mascaretes. Requisits,
assaigs, marcat.

U.N.E. 81282:1991
E.N. 140:1989

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules.
Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E. 81284:1992
E.N. 143:1990

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres
mixtes. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E. 81285:1992
E.N. 141:1990

Equips de protecció respiratòria amb mànega d’aire fresc
previstos de màscara, mascarada o conjunt broquet. Requisits,
assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N. 138:1995

Equips de protecció respiratòria amb línia d’aire comprimit per
utilitzar-se amb màscara, mascareta, o adaptador facial tipus
broquet. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N. 139:1995

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N. 149:1992

Equips de protecció respiratòria. Mascaretes autofiltrants amb
vàlvules per protegir dels gasos o dels gasos i las partícules.
Requisits, assaigs, marcat.

U.N.E.-E.N. 405:1993

PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes.
Part 1: Terminologia i requisits de prestacions.

U.N.E.-E.N. 374-1:1995
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Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes.
Part 2: Determinació de la resistència a la penetració.

U.N.E.-E.N. 374-2:1995

Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes.
Part 3: Determinació de la resistència a la permeabilitat dels
productes químics.

U.N.E.-E.N. 374-3:1995

Guants de protecció contra riscos mecànics.

U.N.E.-E.N. 388:1995

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).

U.N.E.-E.N. 407:1995

Requisits generals pels guants.

U.N.E.-E.N. 420:1995

Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la
contaminació radioactiva.

U.N.E.-E.N. 421:1995

Guants i manyoples de material aïllant per treballs elèctrics.

U.N.E.-E.N. 60903:1995

VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.

U.N.E.-E.N. 340:1994

Robes de protecció. Mètodes d’assaig: determinació del
comportament dels materials al impacte de petites partícules
de metall fos.

U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348:1992

Robes de protecció. Protecció contra productes químics
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin
una protecció química a certes parts del cos.

U.N.E.-E.N. 467:1995

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les
tècniques connexes. Part 1: requisits generals.

U.N.E.-E.N. 470-1:1995

Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar
atrapat per peces de màquines en moviment.

U.N.E.-E.N. 510:1994

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames.
Mètode d’assaig per a la propagació limitada de la flama.

U.N.E.-E.N. 532:1996
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6

DISPOSICIONS GENERALS

En la redacció d’aquest estudi s’ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en
la segona part d’aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, segons el qual s’estableixen disposicions mínimes
de seguretat i de salut en les obres de construcció, així com la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de
Reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals.
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d’execució d’obra o, en el seu cas, del projecte
d’obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos
que comporti la realització de l’obra.
A tal efecte, el pressupost de l’estudi de seguretat i salut ha d’anar incorporat al pressupost general de
l’obra com un capítol més del mateix.
No s’inclouen en el pressupost de l’estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució
dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos,
emanats d’organismes especialitzats.
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l’estudi de seguretat i salut podran
ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a
que es refereix l’article 7 del R.D., prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no
suposi disminució de l’import total, ni dels nivells de protecció continguts en l’estudi.
Segons el R.D., el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi de
seguretat i salut en els projectes d’obres, quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin diversos
projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’elaboració
del projecte d’obra.
El promotor designarà un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, quan en l’execució de les obres
intervinguin més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diferents treballadors
autònoms.
(A la introducció del Reial Decret 1627/1.997 i a l’apartat 2 de l’Article 2 s’estableix que el contractista i el
sot-contractista tindran la consideració d’empresari als efectes previstos a la normativa sobre prevenció
de riscos laborals. Com a les obres d’edificació és habitual l’existència de nombrosos sot-contractistes,
serà previsible l’existència del Coordinador en la fase d’execució.)
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
El promotor deurà efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans del inici de les obres, que es
redactarà segons està disposat a l’Annex III del Reial Decret 1627/1.997 havent-se d’exposar a l’obra de
manera visible i actualitzant-se si fos necessari.
La designació del Coordinador en l’elaboració del projecte i en l’execució de l’obra podrà recaure en la
mateixa persona.
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, deurà desenvolupar les
següents funcions:


Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.



Coordinar les activitats de l’obra per garantir que les empreses i personal actuant apliquin de
manera coherent i responsable els principis d’acció preventiva que es recullen a l’Article 15 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra, i en particular, a les activitats a
que es refereix l’Article 10 del Reial Decret 1627/1.997.



Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions
introduïdes al mateix.
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Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.



Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.



Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra.

La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no fos necessari la designació del Coordinador.

6.1

VISAT DE PROJECTES (Art. 17 del RD 1627/97)

La inclusió en el projecte d’execució d’obra de l’estudi serà requisit necessari per al visat per part del
Colꞏlegi professional, per a l’expedició de la llicència municipal i d’altres autoritzacions i tràmits per part
de les Administracions publiques.
En la tramitació per a l’aprovació dels projectes d’obres de les Administracions públiques es farà
declaració expressa en l’Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l’estudi
de seguretat i salut, o en el seu cas, de l’estudi bàsic.

6.2

PLA DE SEGURETAT I SALUT (Art. 7 del RD 1627/97)

En aplicació de l’estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l’estudi bàsic, cada contractista elaborarà
un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les
previsions contingudes en l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En
aquest pla s’inclouran les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi
amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de protecció
previstos en l’estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de
l’estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva
valoració econòmica, que no podrà implicar disminució del import total, d’acord amb el segon paràgraf de
l’apartat 4 de l’article 5 del R.D.
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el
promotor, abans del inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra i
durant l’execució de l’obra podrà recaure en la mateixa persona.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans del inici de l’obra, pel coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra.
En el cas d’obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador
en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, s’elevarà per a la seva aprovació a
l’Administració publica que hagi adjudicat l’obra.
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els
paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa.
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l’obra a disposició permanent de la direcció facultativa.
Els contractistes i els sot-contractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes.

6.3

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA I SOT-CONTRACTISTES

Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals i en particular:


El manteniment de l’obra en un bon estat de neteja.
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L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions
d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.



La manipulació de diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars.



El manteniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les instalꞏlacions i
dispositius necessaris per a l’execució de les obres, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.



La delimitació i acondicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit de materials, en
particular si es tracta de matèries perilloses.



L’emmagatzematge i evacuació de residus i runes.



La recollida de materials perillosos utilitzats.



L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de
treball.



La cooperació entre tots els agents que intervenen a l’obra.



Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.



Complir i fer complir al seu personal l’establert al Pla de Seguretat i Salut.



Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte les obligacions
sobre coordinació de les activitats empresarials previstes a l’Article 24 de la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del Reial
Decret 1627/1.997.



Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que s’hagin d’adoptar en allò que es refereixi a seguretat i salut.



Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l’execució de l’obra.

Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades al Pla i en allò relatiu a les
obligacions que li corresponguin directament o, en el seu cas, als treballadors autònoms per ells
contractats. A més a més respondran solidàriament de les conseqüències que se’n derivin del
incompliment de les mesures previstes al Pla.
Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no eximirà de les seves
responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes.

6.4

OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

Els treballadors autònoms estan obligats a:
Aplicar els principis de l’acció preventiva que es recullen a l’Article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals, i en particular:


El manteniment de l’obra en un bon estat d’ordre i neteja.



L’emmagatzematge i evacuació de residus i runes.



La recollida de materials perillosos utilitzats.



L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de
treball.



La cooperació entre tots els agents que intervenen a l’obra.



Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.
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Complir les disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del Reial Decret 1627/1.997.



Ajustar la seva actuació conforme als deures sobre coordinació de les activitats empresarials
previstes a l’Article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant en particular en
qualsevol mesura de la seva actuació coordinada que s’hagués establert.



Complir amb les obligacions establertes pels treballadors a l’Article 29, apartats 1 i 2 de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals.



Utilitzar equips de treball que s’ajustin a allò disposat al Reial Decret 1215/ 1.997.



Triar i utilitzar equips de protecció individual als termes previstos al Reial Decret 773/1.997.



Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut.

Els treballadors autònoms deuran complir allò establert al Pla de Seguretat i Salut.

6.5

LLIBRE D’INCIDÈNCIES (Art.13 del RD 1627/97, modificació per RD 1109/2007)

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un
llibre d’incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Colꞏlegi
Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les
Administracions publiques ho facilitarà l’oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent.
El llibre d’incidències haurà d’estar sempre en l’obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en
poder de la direcció facultativa.
A aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l’obra, els contractistes i sot-contractistes i els
treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de
les empreses que intervenen a l’obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents,
que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l’execució de l’obra, o quan no sigui necessària la designació de Coordinador, la Direcció Facultativa,
han de notificar-la al contractista afectat i als representats dels treballadors d’aquest. En el cas en que
l’anotació faci referència a qualsevol incompliment de les advertències o observacions anotades
prèviament en aquest llibre per les persones facultades per a fer-la, així com en el suposat de que
s’ordeni la paralització dels treballs o, en el seu cas, de la totalitat de l’obra, per apreciar-se
circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i la salut dels treballadors, el Coordinador de
seguretat, o en el seu defecte, la Direcció Facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-iquatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza
l’obra.
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels
treballadors d’aquest.

6.6

PARALITZACIÓ DELS TREBALLS

Quan el Coordinador i durant l’execució de les obres, observés incompliment de les mesures de
seguretat i salut, advertirà al contractista i deixarà constància d’aquest incompliment al Llibre
d’Incidències, quedant facultat per a, en circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut
dels treballadors, disposar la paralització de determinats treballs o, en el seu cas, de la totalitat de l’obra.
Donarà compte d’aquest fet als efectes necessaris, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la
província en que es realitzi l’obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas als sot-contractistes
i/o autònoms afectats de la paralització i als representants dels treballadors.
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6.7

DRETS DELS TREBALLADORS

Els contractistes i sot-contractistes deuran garantir que els treballadors rebin una informació adequada i
comprensible de totes les mesures que hagin d’adoptar-se en allò que es refereixin a la seva seguretat i
salut a l’obra.
Una còpia de Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu
coneixement i seguiment, serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors al centre de
treball.

6.8

AVÍS PREVI (Art. 18 del RD 1627/97, modificació per RD 337/2010)

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà de ser prèvia al
començament dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de
contractistes d’acord amb el que disposa aquest Reial decret.
La comunicació d’obertura inclourà el pla de seguretat i salut a què es refereix l’article 7 del present Reial
decret.
Les referències que en l’ordenament jurídic es realitzen a l’avís previ a les obres de construcció hauran
entendre realitzades a la comunicació d’obertura.

6.9

OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL (Art. 19 del RD 1627/97)

L’obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l’autoritat laboral, i haurà d’incloure el pla de
seguretat i salut al que es refereix l’article del R.D. 1627/97.
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i
dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques
competents.
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7

PRESSUPOST I AMIDAMENT

S’estima el pressupost d’Execució Material assignat a la Seguretat i Salut Laboral de les obres en la
quantitat de 9.256,62 €.

Agustí Obiol Sánchez
Doctor Arquitecte
Director General
BAC Engineering Consultancy Group
Barcelona, Octubre de 2018
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8

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

La documentació gràfica corresponent a les mesures d’implantació de seguretat i salut estan reflectides
en la documentació gràfica de l’Estudi de Seguretat i Salut i seran adequades al Pla de Seguretat i Salut
redactat pel Contractista.
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1

INTRODUCCIÓ AL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Es redacta el present Pla de Control de Qualitat com annex del projecte que ens ocupa amb l’objectiu del
compliment a l’establert al RD 314/2006, del 17 de març pel que s’aprova el CTE modificat per RD
1371/2007, per RD 1675/2008, per Orden VIV/984/2009, per RD 173/2010, per RD 410/2010, per Ley
8/2013 i per Orden FOM/1635/2013.

1.1

OBJECTIU DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

L’objectiu del pla de qualitat és aportar els mitjans i assistència tècnica necessària per realitzar el control
de qualitat de les intervencions corresponents a l’edifici objecte del present projecte.

1.2

DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Control de qualitat de l’execució
El control de qualitat sobre la realització de cada una de les partides, comprovarà que són executades
d’acord amb les condicions tècniques establertes.
Durant el desenvolupament de les intervencions es realitzaran visites periòdiques que s’ajustaran a la
planificació de l’execució que segueixin les instalꞏlacions i mantenint un criteri racional en la distribució de
les mateixes.
El control d’execució d’obra vigilarà que les intervencions que es realitzin siguin ajustades a les
exigències de les reglamentacions que puguin afectar-les.
Qualsevol controvèrsia o desviació que es presenti entre l’execució de les intervencions i les condicions
específiques i reglamentades serà analitzada i comunicada a la Direcció Facultativa pel seu estudi i
presa de decisions.

1. Control de qualitat dels materials i aparells.
2. Control d’execució segons normatives.
3. Control de les proves realitzades.
4. Dossier de documentació final.

Així mateix, de cada una de les assistències que es realitzin, s’emetrà un informe amb indicació de les
intervencions controlades i anomalies i estat en que es troben.

L’assistència tècnica del control de qualitat estarà vinculada al servei de la Direcció Facultativa a qui
dirigirà la seva activitat.

Els responsables del Control de Qualitat verificaran els assaigs i proves durant el transcurs de l’obra. Al
finalitzar la mateixa s’efectuarà la comprovació de les proves realitzades.

El control de qualitat es realitzarà sobre el projecte que sigui establert com a definitiu per la Direcció
Facultativa i el Pla de Control de Qualitat.

Les proves seran ajustades a les exigides al Plec de Condicions Tècniques del projecte i a les d’obligat
compliment que exigeix la reglamentació vigent que els sigui aplicable contractualment.

1.3

Els resultats i les conclusions de tots els assaigs i proves realitzats seran inclosos al dossier de
documentació.

FASES DEL PLA DE CONTROL

Control de qualitat sobre materials i aparells
El control de qualitat sobre els materials es realitzarà d’acord amb les pautes que exigeixen les
reglamentacions i normes vigents, examinant materials i documentació per poder garantir la qualitat de
les intervencions.
Quan s’utilitzin materials que pel seu caràcter singular no siguin emparats per la normativa nacional
específica a la que referir la certificació es podran utilitzar normatives o recomanacions de reconegut
prestigi.
En casos específics es realitzarà la presentació prèvia de mostres per l’aprovació de la Direcció
Facultativa.
Els materials i equips d’origen industrial, caldrà que compleixin les següents condicions funcionals i de
qualitat:


les fixades al Plec de Condicions Tècniques.



les fixades als reglaments i normes que els afectin.



les fixades per les normes UNE.

Dels materials i equips que arribin a l’obra amb certificat d’origen industrial nacional i que acreditin el
compliment de la reglamentació que els afecti, es comprovarà que les característiques s’ajusten al
contingut del certificat d’origen.
El control dels materials i aparells quedaran reflectits a una fitxa de recepció que serà inclosa al Dossier
de Documentació.
Així mateix, de cada una de les assistències que es realitzin s’emetrà un informe amb indicació dels
controls efectuats.
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Control sobre les proves realitzades

Les proves seran iniciades quan es disposi dels plànols i esquemes definitius i de la resta de
documentació a subministrar per l’industrial.

1.4

DOCUMENTACIÓ

Dossier previ a l’inici de l’obra
La DF proporcionarà una còpia a la Propietat / Promotor d’aquesta memòria per a que encarregui els
assaigs i proves esmentats a l’empresa que els portarà a terme, ja sigui contractant-la directament o a
través de l’Empresa Contractista.
Documentació d’obra
L’empresa encarregada del Control de Qualitat proporcionarà una còpia de tota la documentació emesa
a:


Propietat / Promotor



Direcció Facultativa

Dossier final de documentació
L’actuació del control de qualitat, així com la recopilació de memòries i certificats dels materials, seran
recollits en el dossier de documentació.
En l’apartat de les intervencions hi haurà la següent documentació:


Memòria descriptiva



Plànols
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La DF proporcionarà una còpia que actualitzarà i completarà el document de visat, junt amb el Certificat
de compliment del mateix.
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2
MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ
VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE”
La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de
construcció al Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de Control de
recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés afecta, també, als
fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra).
Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent els edificis, en funció del seu ús
previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 28 de juliol,
i disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees que els siguin d’aplicació. Això
significa que l’habitual procés de Control de la recepció de materials s’ha afectat i s’estableixen unes
noves regles per les condicions que han de complir els productes de construcció a través del marcat CE.
El CTE, en les seves disposicions generals, determina quin marcatges, segells i certificacions són
admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici.

2.1

Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”,
entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas” i, per últim, en
“Productes de construcció”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)
En la taula que es fa referència al final de la present nota (i que anirà actualitzant en funció de la
publicació del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de construcció, agrupades per
capítols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent:


La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE.



La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma
nacional corresponent (FAV)



La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional
corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els
fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent o la de
la nova redacció sorgida.



El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un mateix
producte en funció de l’ús que es destini, havent de consultar en aquest cas la norma EN o Guia
DITE corresponent (SEC).



La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE).

El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin incidència en
els següents requisits essencials:
a)

Resistència mecànica i estabilitat.

b)

Seguretat en cas d’incendi.

c)

Higiene, salut i medi ambient.

d)

Seguretat d’utilització.

e)

Protecció en front del soroll.

f)

Estalvi d’energia i aïllament tèrmic.

El Marcat CE d’un producte de construcció indica:


Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els
requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE (Guies
pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea).



Que s’ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent decisió de
la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4,
i en cada un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte pel fabricant i/o
per un organisme notificat)

COMPROVACIÓ DE LA OBLIGATORIETAT DEL MARCAT CE

2.2

EL MARCAT CE

El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació complementària.
El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:
g)

En el producte pròpiament dit.

h)

En una etiqueta adherida al mateix.

i)

En el seu envàs o embalatge.

j)

En la documentació comercial que s’adjunta.

Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de tenir una
dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 milꞏlímetres).

El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la Administració
competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra estan
afectats pel compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes
en el Reial Decret 1630/1992.
La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els següents
passos:




Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE la
norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data
d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la corresponent norma
nacional hagi expirat.
La existència de la documentació addicional que procedeixi.

www.bacecg.com

El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, diuen estar situades, en una de les quatre
possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut específic de les quals es
determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada família de productes) entre les que
s’inclouen:
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El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi).



El nom comercial o la marca distintiva del fabricant.



L’adreça del fabricant .



El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica.



Les dues darrers xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte.



El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix)



El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de totes
elles)



La designació del producte, els seu ús previst i la seva designació normalitzada.



Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les
especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en DITE
corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte en les inscripcions
complementàries)

Les inscripcions complementaries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de lletra, color o
composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques ressenyades anteriorment pel
símbol.
Dins les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres NPD (no
performance determines) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit.
La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no té requisits legals
per a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor d’aquesta característica.
En cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel producte, sinó
el seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del DITE i la avaluació de
conformitat associada.

2.3

LA DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL

A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una documentació
addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al producte li siguin aplicables
altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de registrar clarament les directives que li
han estat aplicades.
Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat al producte i pot consistir en un o
varis dels següents tipus d’escrits:


Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els productes sigui
quin sigui el sistema d’avaluació assignat.



Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels
productes amb sistema d’avaluació 3.



Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció
notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+.



Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, necessari
pels productes amb sistema d’avaluació 1 o 1+.

Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop s’hagi exhaurit el
termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no eximeix de la
comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en la normativa vigent
mentre no es produeixi la seva anulꞏlació expressa.

www.bacecg.com
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3
PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUE
NO ÉS EXIGIBLE EL SISTEMA DE “MARCAT CE”

La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes
específiques de cada producte.


Marca / Certificat de conformitat a Norma:

A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de construcció
als que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara UNE-EN o Guia DITE per
aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de coexistència).

És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional d’Acreditació
(ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) determinada(es) Norma(es) que li són d’aplicació.

En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del RD1630/92,
podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte:

Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un procés de
concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en fàbrica i en el mercat) a
través dels Comitès Tècnics de Certificacions (CTC) del corresponent organisme de certificació (AENOR,
ECA, LGAI, ...)

3.1

PRODUCTES NACIONALS

D’acord amb l’Art. 9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions nacionals. El
compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot comprovar mitjançant:
a)

La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen en els
Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, etc., emeses
principalment pels Ministres de Foment i de la Ciència i Tecnologia..

b)

L’acreditació del seu compliment exigint de la documentació que pugui garantir la seva
observança.

c)

Donar l’ordre de relació dels assaigs i proves precises en cas que la documentació aportada no
ens hagi estat facilitada o no existeixi.

A més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual que es defineixin
en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió.

Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen una data de
concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada.


Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser acreditats per aquest
tipus de document, on la seva concessió es basa en el comportament favorable del producte per la
utilització prevista en front als requisits essencials descrivint-se, no només les condicions del material,
sinó les de posada en obra i conservació.
Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques tècniques del
producte.
A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, és el “Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas anterior, comprovar la data de
validesa del DIT.


3.2

PRODUCTES QUE PROVENEN D’UN PAÍS COMUNITARI

En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92, estableix que els productes (a petició expressa i
individualitzada) seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les disposicions
espanyoles vigents si:


Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a
Espanya.



Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme
autoritzat en l’Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest
d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes de la Construcció.

Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a través de la Direcció General competent
mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà publicat al BOE. No s’ha
d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre el producte al procediment descrit
en el punt 1.

3.3

PRODUCTES QUE PROVENEN D’UN PAÍS EXTRACOMUNITARI

L’art. 9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-se i
utilitzar-se dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les especificacions
tècniques europees corresponents disposis una altre cosa, és a dir, el procediment analitzat en el punt 1.
Documents acreditatius
Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques més
notables) que es poden rebre al solꞏlicitar l’acreditació del compliment de les especificacions tècniques
del producte en qüestió.
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Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT)

Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)

Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emès pel Ministeri
de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el BOE, en el que es certifica que el
producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter obligatori contingudes en les
disposicions corresponents.
En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant Ordre
Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR.


Autorització d’ús dels forjats:

Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de formigó armat o
pretesat, i biguetes o elements resistents armats o pretesats de formigó, o de ceràmica i formigó que
s’utilitzin per la fabricació d’elements resistents per a pisos i cobertes per la edificació.
Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda (DGAPV) del Ministerio
de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el BOE.
El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per terminis iguals a solꞏlicitud
del peticionar.


Segell INCE

És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”, mitjançant
Ordre Ministerial, que no suposa, per si mateix, l’acreditació de les especificacions tècniques exigibles.
Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les
corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria primera de
fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat estadística de la producció.
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La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes vegades com
ho solꞏliciti el peticionari, podent-se cancelꞏlar el dret de l’ús del Segell INCE quan es comprovi
l’incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir per la seva concessió.

Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per exemple les
marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.
Informació suplementària


La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la Empresa
Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: www.enac.es

És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells productes que
ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma UNE.



Les característiques del DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, concedits
per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: www.ietcc.csic.es/apolo.html

Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC d’AENOR (entitats
que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus reglaments tècnics
per a la concessió i retirada).



Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR,...) poden consultar-se en www.miviv.es, a
“Normativa”.



La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se en les
seves pàgines web www.aenor.es, www.lgai.es, etc.



Segell INCE / Marca AENOR

Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de conformitat a
Norma.


Certificats d’assaig

Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una mostra determinada
d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest document no és, per tant, indicatiu referent
a la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es controla i, per tant, cal mostrar-se
cautelós en front a la seva admissió.
En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests laboratoris han de
justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial atorgada per la Comunitat Autònoma
corresponent. Aquesta acreditació és requisit imprescindible per que els assaigs i proves que es redactin
siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent exigeixi que es tracti de laboratoris acreditats.
En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del laboratori,
l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic, recordant que pot fer servir de
referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i comprova ENAC.
En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar que les
especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les exigides per les disposicions
vigents i que s’acredita el seu compliment.
Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant que el material
lliurat es correspon amb el del certificat aportat.


Certificat del fabricant

Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie
d’especificacions tècniques.
Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en l’apartat anterior,
en aquest cas seran valides les citades recomanacions.
Aquest tipus de document no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de responsabilitat
legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema.


Altres distintius i marques de qualitat voluntaris

Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes públics o
privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de les especificacions
tècniques obligatòries.
Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la OM
12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per biguetes de
formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per pelꞏlícula anòdica sobre alumini i la Marca de qualitat
QUALICOAT per revestiment d’alumini.

www.bacecg.com
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4
4.1

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
CIMENTS

4.3

MAONS CERÀMICS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/3/2006)

Instrucció per la recepció de ciments (RC-16)

FASE DE RECEPCIÓ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Derroga la anterior instrucció RC-08, incorporant l’obligació d’estar en possessió del marcat “CE” pels
ciments comuns i actualitzant la normativa tècnica amb les novetats introduïdes durant el termini de
vigència de la mateixa.



Article 4. Materials



Article 8.1. Recepció de material



Article 8.2. Control de la fàbrica

FASE DE RECEPCIÓ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ


Articles 4 i 5. Especificacions i designació



Article 6. Control de recepció



Article 7. Emmagatzematge

Ciments comuns
Obligatorietat del marcat CE per aquest material (UNE-EN 197-1), aprovada per Resolució d’1 de Febrer
de 2005 (BOE 19/02/2005).
Ciments especials
Obligatorietat del marcat CE pels ciments especials amb molt baix calor d’hidratació (UNE-EN 14216) i
ciments d’alt forn de baixa resistència inicial (UNE-EN 197-4) aprovades per Resolució d’1 de Febrer de
2005 (BOE 19/02/2005).
Ciments de ram de paleta
Obligatorietat del marcat CE pels ciments de ram de paleta (UNE-EN 413-1), aprovada per Resolució d’1
de Febrer de 2005 (BOE 19/02/2005)

4.2

GUIXOS, CALS I ESCAIOLES

4.4

XARXA DE SANEJAMENT

Geotèxtils i productes relacionats. Requisits per a ús en sistemes de drenatge
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 13252), aprovada per Ordre de 29 de
novembre de 2001 (BOE 07/12/2001)
Canals de drenatge per a zones de circulació per a vehicles i vianants
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 1433), aprovada per Resolució de 12 de
juny de 2003 (BOE 11/07/2003)

4.5

RAM DE PALETA

Panells de guix
Obligatorietat del marcat CE pels productes relacionats, aprovada per Resolució de 6 de maig de 2002
(BOE 30/05/2002) i Resolució de 9 de novembre de 2005 (BOE 17/12/2005)


Panells de guix. UNE-EN 12859.



Adhesius a base de guix per a Pannells de guix. UNE-EN 12860

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR Protección frente al ruido.

Especificacions d’elements auxiliars per a fàbriques d’obra

Aprovat per Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE 23/10/2007)

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004
(BOE 16/07/2004).

Escayolas para la construcción. Especificaciones.



Tirants, fleixos de tensió, abraçadores i escaires. UNE-EN 845-1.



Llindes. UNE-EN 845-2

Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1:
Definiciones y especificaciones.



Reforç de junt horitzontal de malla d’acer. UNE-EN 845-3

UNE-EN 13279-1:2009

Especificacions per a morters de ram de paleta

Diseño, preparación y aplicación del revoco exterior y del enlucido interior. Parte 1: Revoco
exterior.

Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes aprovada per Resolució de 28 de juny de 2004
(BOE 16/07/2004).

UNE-EN 13914-1:2006



Morters arrebossats i lliscats. UNE-EN 998-1

Escayolas para la construcción. Especificaciones.



Morters per ram de paleta. UNE-EN 998-2

UNE 102011:2013

UNE 102011:2013
Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad

4.6

AÏLLAMENTS TÈRMICS

Productes aïllants tèrmics per a aplicacions en l’edificació

UNE-EN 459-1:2011
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Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per Resolució de 12 de juny de
2003 (BOE 11/07/2003) i modificat per la Resolució d’1 de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005).



Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. UNE-EN 1155.



Dispositius de coordinació de portes. UNE-EN 1158.



Frontisses d’un sol eix. UNE-EN 1935.



Panys i pestells. UNE-EN 12209.



Productes manufacturats de llana mineral (MW) UNE-EN 13162.



Productes manufacturats de poliestirè expandit (EPS) UNE-EN 13163.



Productes manufacturats de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164.



Productes manufacturats d’escuma rígida o poliuretà (PUR) UNE-EN 13165



Productes manufacturats d’escuma fenòlica (PF). UNE-EN 13166.



Productes manufacturats de vidre celꞏlular (CG). UNE-EN 13167.



Productes manufacturats de llana de fusta. (WW). UNE-EN 13168.



Productes manufacturats de perlita expandida (EPB). UNE- EN 13169.

Components prefabricats de formigó armat d’àrids lleugers d’estructura oberta



Productes manufacturats de suro expandit (ICB). UNE-EN 13170.

Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 1520) aprovada per la Resolució de 28 de
juny de 2004 (BOE 16/07/2004)



Productes manufacturats de fibra de fusta (WF). UNE-EN 13171.

Sistemes i kits compostos per l’aïllament tèrmic exterior amb arrebossat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº004; aprovada per
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Taulers derivats de la fusta per a la seva utilització en la construcció
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 13986) aprovada per la Resolució de 14
d’abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

4.10

PREFABRICATS

Vorades prefabricades de formigó
Obligatorietat del marcat CE per aquests productes (UNE-EN 1340) aprovada per la Resolució de 28 de
juny de 2004 (BOE 16/07/2004)

Ancoratges de plàstic per a fixació de Sistemes i kits compostos per l’aïllament tèrmic exterior
amb arrebossat
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº01; aprovada per
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

4.7

IMPERMEABILITZACIONS

Sistemes d’impermeabilització de cobertes amb membranes flexibles fixades mecànicament
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes, d’acord amb la Guia DITE nº006; aprovada per
Resolució de 26 de novembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

4.8

REVESTIMENTS

Adhesius per a rajoles ceràmiques
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 12004) aprovada per la Resolució de 16
de gener de 2003 (BOE 06/02/2003)
Rajoles ceràmiques
Obligatorietat del marcat CE per a aquests productes (UNE-EN 14411) aprovada per la Resolució d’1 de
febrer de 2004 (BOE 19/02/2004)

4.9

FUSTERIA, MANYERIA I VIDRERIA

Ferramentes per a la edificació
Obligatorietat del marcat CE per als productes relacionats, aprovada per la Resolució de 14 d’abril de
2003 (BOE 28/04/2003), Resolució de 3 d’octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) i ampliat en Resolució d’1
de febrer de 2005 (BOE 19/02/2005)

Dispositius de tanca controlada de portes. UNE-EN 1154.

www.bacecg.com
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5
5.1

ELEMENTS CONSTRUCTIUS
MATERIALS BITUMINOSOS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS Salubridad
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/3/2006)
FASE DE PROJECTE


CTE BD HS-1.1.1. Àmbit d’aplicació



CTE DB HS-1.1.2. Procediment de verificació

FASE DE RECEPCIÓ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ


CTE DB HS-1.4.1. Característiques exigibles als productes



CTE DB HS-1.4.2. Control de recepció en obra dels productes

FASE D’EXECUCIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS


CTE DB HS-1.5.1. Execució



CTE DB HS-1.5.2. Control de l’execució

FASE DE RECEPCIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS


CTE DB HS-1.5.3. Control de l’obra acabada

5.2
COMPORTAMENT EN FRONT AL FOC D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS I
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en caso de incendio
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/3/2006)
FASE DE PROJECTE


5.3

CTE DB SI-6. Resistència al foc de l’estructura

AÏLLAMENT TÈRMIC

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprovat per Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE 28/3/2006)
FASE DE PROJECTE


Secció HE 1. Limitació de Demanda Energètica

FASE DE RECEPCIÓ DE MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ


Secció HE 1. Limitació de Demanda Energètica

FASE DE EXECUCIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS


Secció HE 1. Limitació de Demanda Energètica

www.bacecg.com
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6
LLISTAT MÍNIM DE LES PROVES DE LES QUE S’HA DE DEIXAR
CONSTÀNCIA
6.1

TANCAMENTS I PARTICIONS

Control de qualitat de la documentació del projecte:


El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.

Subministrament i recepció de productes:


Es comprovarà l’existència de marcat CE.

Control d’execució a l’obra:


Execució d’acord a les especificacions de projecte.



Es donarà especial atenció a les trobades entre els diferents elements i a l’execució dels possibles
ponts tèrmics integrats en els tancaments.



Posada en obra d’aïllants tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars)



Posició i garantia de continuïtat en la colꞏlocació de la barrera de vapor.



Fixació de cèrcols de fusteria per garantir l’estanquitat al pas de l’aire i l’aigua.

6.2

SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA LA HUMITAT

Control de qualitat de la documentació del projecte:


El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.

Subministrament i recepció de productes:


Es comprovarà l’existència de marcat CE.

Control d’execució a l’obra:


Execució d’acord a les especificacions de projecte.



Tots els elements s’ajustaran a allò descrit en el DB HS Salubritat, a la secció HS 1 Protecció front
a la Humitat.



Es realitzaran proves d’estanquitat a la coberta.

www.bacecg.com
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provetes. El resultat es considera satisfactori si la mitjana aritmètica dels dos resultats més baixos
obtinguts supera el valor garantit i tots els resultats superen el 95% d’aquest valor. En cas contrari,
el lot serà rebutjat.

7
MEMÒRIA DE MATERIALS INCLOSOS AL PROGRAMA DE CONTROL DE
QUALITAT
Els segells de qualitat hauran d’anar acompanyats del certificat del constructor conforme és el material
que ha estat colꞏlocat a l’obra (concretant emplaçament i propietari).

7.1

ARMADURES

Control de recepció de materials
S’aportaran els certificats AENOR de les diferents partides d’acer que es subministrin a l’obra.
La diferent documentació aportada, s’adjuntarà amb carta certificant la correspondència amb el material
aportat a l’obra.
Assaigs de control
S’exigeix que l’acer utilitzat disposi de segell de qualitat CE, i per tant es pot deixar de assajar l’acer.
Si no disposes de segell de qualitat, es controlaran els diàmetres més utilitzats a l’obra mitjançant la
comprovació de les condicions funcionals i de qualitat fixades per la EHE-08, segons la realització dels
següents assaigs bàsics per lot de barres d’acer corrugat, per a cada acer que procedeix del mateix
fabricant:



Característiques geomètriques del corrugat, massa real i àrea de la secció recta transversal mitja
equivalent (segons UNE 36-068-94 i UNE 36-068-96 1M).
Característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de trencament,
allargament total sota càrrega màxima i doblegament-desdoblegament (segons UNE 36-068-94 i
UNE-36-068-96 1M).

En el cas del control de recepció de les partides de malles electrosoldades, es realitzaran els següents
assaigs bàsics per lot, per a cada acer que procedeix del mateix fabricant:


Característiques geomètriques de les malles (segons UNE 36-092-96 i UNE-36-092-97 Err).



Característiques mecàniques: resistència al desenganxament de les barres dels nusos de la malla
(segons UNE 96-092-96, UNE 36-092-97 Err i UNE 36-462-80).

Condicions d’acceptació i rebuig



7.2

Comprovació de la secció equivalent



Característiques geomètriques: l’incompliment dels límits admissibles establerts en el certificat
específic d’adherència serà condició suficient per a rebutjar el lot corresponent.



Assaigs de doblegament-desdoblegament: si es produeix alguna fallada, es sotmetrà a assaig 4
noves provetes del lot corresponent. Qualsevol fallada registrada en els nous assaigs obligarà a
rebutjar el lot corresponent.



Assaigs de tracció per determinar el límit elàstic, la càrrega de ruptura i l’allargament en ruptura:
mentre els resultats dels assaigs siguin satisfactoris, s’acceptaran les barres del diàmetre
corresponent. Si es registra alguna fallada, totes les armadures d’aquell mateix diàmetre existents
a l’obra i les que es rebin posteriorment, seran classificades en lots corresponents a les diferents
partides subministrades, sense que cada lot excedeixi de les 20 tones per a les armadures
passives i 10 tones per a les actives. Cada lot serà controlat mitjançant assaigs sobre dues
provetes. Si els resultats dels dos assaigs són satisfactoris, el lot serà acceptat. Si els dos resultats
no fossin satisfactoris, el lot serà rebutjat, i si només un d’ells resulta no satisfactori, es realitzarà
un nou assaig complert de totes les característiques mecàniques que s’han de comprovar sobre 16
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MORTERS I BEURADES

En quan a les partides corresponents als morters, es controlarà el certificat d’origen industrial,
comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la normativa vigent.
Aquest document ha de certificar que el material compleixi les condicions funcionals i de qualitat fixades
segons les Normes UNE 83.821/92 i UNE-EN 1015-2 1999.
Els morters a controlar són:


morter per reblerts, d’alta resistència i sense retracció, i amb productes sintètics tipus resines.



morter per a murs i parets de fàbrica.



morter per segellats.



beurada de ciment per reblerts.

Els assaigs bàsics necessaris per determinar les característiques dels morters, són els següents:


Definicions i especificacions (UNE 83800-94 EX).



Mètodes d’assaig. Part 2: Presa de mostres de morters i preparació dels morters per assaig (UNE
EN 1015-2:1999).



Mètodes d’assaig. Morters frescos. Determinació de la consistència. Taula de batzacades
(mètodes de referència) (UNE 83811-92 EX).



Mètodes d’assaig. Part 4: Determinació de la consistència del morter fresc (per penetració de
pistó) (UNE EN 1015-4:1999).



Mètodes d’assaig. Part 6: Determinació de la densitat aparent del morter fresc (UNE-EN 10156:1999).



Mètodes d’assaig. Morters endurits. Determinació de la resistència a flexió i a compressió (UNEEN 1015-11:2000).

Es procedirà de la mateixa manera tant per a acers certificats com per a no certificats.


Assaigs de soldadura: en cas de registrar-se alguna fallada en el control de soldadura a l’obra,
s’interrompran les operacions de soldadura i es procedirà a una revisió completa de tot el procés.

7.3

RECOBRIMENTS DE PINTURA

De cadascuna de les partides corresponents als recobriments de pintura, es controlaran els certificats
d’origen industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la
normativa vigent.
Les pintures a controlar són:


pintura anticorrosió d'elements metàlꞏlics.



pintura plàstica.

Comprovació de la neteja del suport, preparació i grau d’humitat de les superfícies a pintar.
Els documents han de dictaminar el compliment de l’assaig d’adherència, segons la Norma UNE-EN-ISO
2409:2013, i els gruixos a aplicar.
És aplicable a totes les capes i als diferents materials que formin el sistema de pintat (imprimacions, ...).
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Control de recepció



Blocs. Assaig d’eflorescència (UNE 67047-88).

Pintura plàstica



Blocs. Assaig de geladicitat (UNE 67048-88).

Es prendran 3 mostres durant l’obra per a realitzar els següents assaigs:

7.5

REVESTIMENTS



Temps d’assecat (UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96)



Densitat (UNE 48098/92)

De cadascuna de les partides corresponents als revestiments, es controlaran els certificats d’origen
industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la normativa vigent.



Composició (fixa, volàtil i resines)

Els elements a controlar són:



Resistència al fregament en humit (UNE 4828/95)



arrebossat de morter de ciment.



Índex de resistència al penjament (UNE 48068/94)



producte hidrofugant.

Pintura a l’esmalt

Es demanarà el sistema de colꞏlocació a l’obra i que es dugui a terme per personal qualificat.

Es prendran 3 mostres durant l’obra per a realitzar els següents assaigs:

Control de recepció



Temps d’assecat (UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96)

Rajoles ceràmiques



Densitat (UNE 48098/92)



Composició (fixa, volàtil i resines)

A l’enrajolat es realitzarà un control “in situ” per determinar la seva adherència al suport (3
determinacions, UNE-EN-1015-12)



Resistència al fregament en humit (UNE 4828/95)

Arrebossat i mestrejat



Índex de resistència al penjament (UNE 48068/94)

Es realitzarà una visita per a la determinació “in situ” dels índex de duresa (UNE 102038/85)
Control d’execució

7.4

FÀBRICA CERÀMICA

Façanes

En el moment del control de recepció de les partides corresponents a la fàbrica ceràmica, es controlaran
els certificats d’origen industrial, comprovant-se que hi consti el nom del fabricant i, en el seu cas, marca
comercial, i també la marca de qualitat si el material la té concedida.



Colꞏlocació d’aïllaments



Trobada de fusteries i elements de façana

Per al control de la recepció dels materials que composen les fàbriques es seguiran els capítols 8.1, 8.2,
8.3 i 8.4 del DB SE-F; en quant a la resistència de la fàbrica es seguiran les indicacions de la norma EN
1052-1.



Tipus, classe i gruix de la fàbrica



Aparell

En cas de dubte, el responsable del control de qualitat té la responsabilitat de demanar que es facin els
assaigs pertinents.



Reblert i gruix de juntes



Horitzontalitat de filades



Planeitat i desploms

Els assaigs bàsics necessaris per determinar les característiques dels maons ceràmics, són els
següents:

Esquerdejats i arrebossats



Maons. Definicions, classificacions i especificacions (UNE 67019-96 EX).



Maons. Amidament de dimensions i comprovació de la forma (UNE 67030-85 i UNE 67030-86 Err).



Preparació del suport



Maons. Assaig de geladicitat (UNE 67028-97 EX).



Tipus, classe i dosificació del morter



Maons. Assaig d’eflorescència (UNE 67029-95 EX).



Gruix, acabat especificat i curat



Maons. Assaig de succió (UNE-EN 772-11:2001).

Arrebossat i mestrejat



Maons. Determinació de l’absorció d’aigua (UNE 67027-84).



Tipus de guix



Productes ceràmics. Determinació de la resistència a compressió (UNE-EN 772-1:2001).



Mestrejat



Productes ceràmics d’argila cuita. Determinació d’inclusions calcàries (UNE 67039-93).



Fixació de guardavius, plomada i enrasat



Blocs ceràmics d’argila cuita. Designació i especificacions (UNE 67045-88).

Enrajolats i xapats


www.bacecg.com
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Juntes.



Rejuntador i neteja.



Sistema d’ancoratge.

Fusteria de fusta-Entrega de marcs i/o premarcs

7.7

FAÇANES

De cadascuna de les partides corresponents als elements de tancament de façanes es controlaran els
certificats d’origen industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la
normativa vigent.



Perpendicularitat d’angles i dimensions d’esquadria a cercos i/o precercos.

Control d’execució



Desplom i deformació del premarc.



Colꞏlocació d’aïllaments



Fixació de marcs i/o premarcs i colꞏlocació de ferratges.



Trobada de fusteries i elements de façana



Planeitat de la fulla tancada.



Tipus, classe i gruix de la fàbrica



Prova de servei i funcionament del pany.



Aparell



Tractament de protecció i acabat.



Reblert i gruix de juntes



Horitzontalitat de filades



Planeitat i desploms

Fusteria d’alumini


Aplomat i anivellació de fusteria.



Fixació i entrega de premarc metàlꞏlic.



Comprovació de ferradures i funcionament.



Segellat de juntes.

De cadascuna de les partides corresponents als elements de serralleria es controlaran els certificats
d’origen industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la
normativa vigent.



Característiques del vidre i gruix.

7.9



Colꞏlocació de calzes i acristalaments.



Folgances.

Qualsevol material utilitzat en la fase de les estructures i no referenciat en aquest pla de control, es
subministrarà a obra conjuntament amb la corresponent fitxa tècnica i certificat d’origen industrial.

Vidre

7.6

IMPERMEABILITZACIONS

7.8

SERRALLERIA

ASSAIGS COMPLEMENTARIS / FITXES TÈCNIQUES

En el transcurs d’obra, la Direcció Facultativa podrà solꞏlicitar qualsevol altre assaig adicional que es
considerés necessari.

En el moment de rebre les partides corresponents a les impermeabilitzacions, es controlaran els
certificats d’origen industrial, comprovant-se que es compleixen les especificacions de projecte, i les de la
normativa vigent.
En quant al control d’execució es tindrà en compte que:


la superfície a impermeabilitzar estigui neta i eixuta.



el sistema de colꞏlocació en obra serà manual i dut a terme per personal especialitzat.



Una vegada acabada la unitat d’obra es procedirà a efectuar les comprovacions necessàries per a
garantir la seva estanqueïtat.

Es demanarà el sistema de colꞏlocació a l’obra.

www.bacecg.com
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8

PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control anteriorment exposats,
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general:


Segons el Plec de Contractació, el cost de l’assegurament i control de la qualitat es troba inclòs i
repercutit en els preus de les partides d’execució presentades pel Contractista, i per tant no es
considerarà una cost addicional dels mateixos, quedant sota el criteri del promotor i la Direcció
Facultativa l’acceptació del Laboratori proposat pel Contractista.



No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de marca de qualitat de
producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials que incompleixin aquest supòsit, el
Contractista haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest
plec.



A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic
proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs
corresponents a cada proveïdor, tal i com es preveu en aquest plec, a càrrec del Contractista.



En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat
de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.



S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb
marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs d’identificació. En cas de que la
planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord a la RC-16, però sense marca de qualitat,
s’aplicaran assaigs d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del Contractista, encara de
que disposin de marca. Si algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons RC-16,
es podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta.



El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant l’execució de
l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest
increment correrà a càrrec del Contractista, excepte justificació i acceptació per part de la D.O., de
les causes que hagin pogut provocar un ritme d’execució més lent del previst.

El pressupost del Programa de control es presentarà estructurat per àmbits i per els mateixos capítols del
pressupost d’obra (activitats). El repartiment del nombre d’assaigs d’un àmbit en les diferents activitats es
realitza, quan no hi ha altre criteri, de forma proporcional als amidaments de les partides associades.

Agustí Obiol Sánchez
Doctor Arquitecte
Director General
BAC Engineering Consultancy Group
Barcelona, Octubre de 2018
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Annex 6. Normativa aplicable

6.

Annex. Normativa aplicable

Per a la redacció i execució d’aquest projecte s’ha contemplat el compliment de totes les normatives
relacionades a continuació:
ꞏ Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE
27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció
d'errades (BOE 08/11/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (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 9/6/1971 (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 462/1971 (BOE: 24/3/71)
ꞏ Requisits bàsics de qualitat de l’edificació
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.
Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de
Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971)
ꞏ Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
ꞏ Instalꞏlacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Ordenances municipals
ꞏ Control de qualitat
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

ꞏ Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 210/2018, d’1 de febrer
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Agustí Obiol Sánchez
Doctor Arquitecte
Director General
BAC Engineering Consultancy Group
Barcelona, Octubre de 2018

Títol del projecte:

Projecte Bàsic i Executiu de les obres de reparació de les façanes
de l’Illa 12 de Sant Cosme, 2 Fase, a El Prat de LLobregat.

2. Plànols

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc poligonal - Bloc en L
ESCALA

1/2000
DATA

NUM. DEL PLANOL

I01
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc poligonal
Intervencions anteriors
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I02
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc poligonal
Patologies
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I05
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc en L
Patologies
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I06
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc en L
Patologies
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I07
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc poligonal
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I08
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc poligonal
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I11
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc poligonal
Reparacions en llindes
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I14
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc en L
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I09
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc en L
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I12
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc en L
Reparacions en llindes
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I15
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc en L
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I10
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc en L
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I13
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc en L
Reparacions en llindes
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I16
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc en L
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I18
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc en L
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I19
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc Poligonal
Cosit d'esquerdes
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I20
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc en L
Cosit d'esquerdes
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I21
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc en L
Cosit d'esquerdes
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I22
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc Poligonal
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/200
DATA

I17
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc en L - Bloc Poligonal
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/5
DATA

I23
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc en L - Bloc Poligonal
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

1/5
DATA

I24
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Generalitat de Catalunya

d'Actuacions Concertades,
Arquitectura i Habitatge
NOM DE L' ACTUACIO - FASE

DE L'ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE,
AL PRAT DE LLOBREGAT

BARRI DE SANT COSME
EL PRAT DE LLOBREGAT

BARCELONA

TIPUS DE PROJECTE

ARQUITECTE

COL.LABORADORS:

TITOL DEL PLANOL

Bloc en L - Bloc Poligonal
Detalls reparacions - Junta de llinda - Front forjat
NUM. DEL PLANOL

ESCALA

S/E
DATA

I26
NUM. TOM

Octubre 2018
NUM. CLAU
.

Títol del projecte:

Projecte Bàsic i Executiu de les obres de reparació de les façanes
de l’Illa 12 de Sant Cosme, 2 Fase, a El Prat de LLobregat.

3. Plec de condicions

Document 3. Plec de prescripcions

1. Plec de prescripcions tècniques particulars

Plecs
Tot seguit s’adjunten els Plecs generats a partir del banc de preus.

Agustí Obiol Sánchez
Doctor Arquitecte
Director General
BAC Engineering Consultancy Group
Barcelona, Octubre de 2018
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Hormigón Estructural (EHE-08).
B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 - NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per
la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a
la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i
la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de
contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les
propietats del formigó o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi
ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de
verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:
<= 3 g/l
(3.000
ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol
utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori
realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de
formigó preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en
laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el
compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat
ni per al curat.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B031 - SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312020.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o
sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una
planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on
s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri,
obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que
estableixi explícitament la DF.

2

No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents
de roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix,
compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les
contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de
l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural,
complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en
l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen
per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D,
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN
1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a
una classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó.
Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a
obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest
estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat,
s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat
potencial és àlcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507
EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,
IV o alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o
cap classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <=
0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de
residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin
donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa
de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin
que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu
transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels
àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les
següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per
lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat
membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva
93/68CE i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o
documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi
àrids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la
seva idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge
per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de
l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un
laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que
verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte
l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no
disposar
de
suficient
informació,
ha
de
poder
determinar
l'execució
de
comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la
seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents
per a verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de
pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si
es considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs
corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al
plec de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a
l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves
fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe
específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
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En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de
poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe
específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin
dubtes de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de
rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi
si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó
amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos components
però sense els fins.
S'han de
poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o
escòries siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 - CIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits
que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació,
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot
sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques
següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva
composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i
granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat
en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió
del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de
juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la

norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició
o barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els
subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus,
subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A
i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més
del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6
de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i
de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
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CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNEEN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma
UNE 80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1
(ciments de ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha
de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits
Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar
segons el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques,
físiques, químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als
ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma
UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat,
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no
s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo
tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de
conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la
Recepción de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos
resistentes al agua de mar.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I
CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació
com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el
control de producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions
que
permetin
identificar
el
producte
així
com
les
seves
característiques i prestacions declarades atenent a les seves especificacions
tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els
components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a
mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà
d'apareixer també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
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- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008
de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008
de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus
efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú,
de comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques
químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es
el cas, d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha
de comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà
compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de
Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del
fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació
precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el
ciment a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges
indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas
que el Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les
fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors
remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment
de la mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb
l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control
sotmès a assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de
comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i
l'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el
etiquetatge i la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la
documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits
establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes
de meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti
homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra.
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són
satisfactoris.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 - CALÇS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment
per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i
quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una
pasta de consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas.
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
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Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del
tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3,
determinades segons la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans
pneumàtics
o
mecànics
que
permetin
el
ràpid
transvasament
a
sitges
d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no
experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de
seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les
recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN
459-1:2011
Cales
para
la
construcción.
Parte
1:
Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la
conformidad.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras
y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización,
balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o
estabilización de suelos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta,
arrebossat i lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a
aplicacions en enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de
característiques.
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la
següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de calç
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions
obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de
qualitat
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a
mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de calç
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació
documental de que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF
podrà disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció,
segons UNE-EN 459-2:
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions
atmosfèriques normals durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha
estat emmagatzemada en ambients humits o condicions atmosfèriques desfavorables.
Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els
següents assaigs:
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els
criteris que exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
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De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNEEN 459-2. Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als
assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat
i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les
especificacions establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté
apareix en estat grumollós o aglomerat.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B05A - BEURADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B05A2202.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius,
apte per a omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió
armadures actives d'elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i,
eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures
pretesades i postesades
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius,
apte per a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els
revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors.
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles
ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues
minerals i additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o
addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques,
càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una
reacció química.
BEURADA DE CIMENT:
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les
condicions generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest
apartat.
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a
mínim, les següents dades:
- La granulometria dels àrids (si és el cas).
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu,
referides a la mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- El temps de mescla i amassat.
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha
de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o
substàncies perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica
o pissarra.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar
les armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i

hauran de complir:
- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid
- Ph segons fabricant
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant
Les beurades d'injecció han de complir que:
- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
- A les 3 h: <= 2% en volum
- Màxima: <= 4% en volum
- A les 24 h: 0%
- pH de l'aigua: >= 7
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum
- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)
- Reducció volumètrica: <= 1%
- Expansió volumètrica: <= 5%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 30 N/mm2
- Enduriment:
- Inici: >= 3h
- Final: <= 24h
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser
superior que la indicada per a beines horitzontals.
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques
addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals
(resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)
Característiques fonamentals:
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 3 mm/m
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 5 g
- Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorció d'aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 2 g
- Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves
característiques.
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de
les seves característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les
condicions inicials.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B07 - MORTERS DE COMPRA

BEURADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.
BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0714000,B0717000.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
BEURADA DE CIMENT:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos,
evaluación de la conformidad, clasificación y designación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació relacionada amb els materials que composen la beurada
de ciment, acreditant el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels
materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE08).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el
moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat
desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús
- Àmbit d'aplicació
OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat,
relació aigua/ciment i quantitat d'additiu.
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva
execució, s'ha de realitzar:
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de
beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE
CIMENT:
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es
compleixen les especificacions indicades.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius
especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius
orgànics, que en afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres
existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb
acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per
a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris
a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a
resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets
situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i
càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en
dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta
per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius
orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció
química, poden presentar-se en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques
addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i
adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):
>= 1
N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
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Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de
granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una
resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter
i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta
formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de
sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la
reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i
addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes,
murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del
granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat
(endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la
resistència a compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els
components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats
porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les
disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:
Classe segons UNE-EN
13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les
condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN
12004:2001
Adhesivos
para
baldosas
cerámicas.
Definiciones
especificaciones.
UNE-EN
12004/A1:2002
Adhesivos
para
baldosas
cerámicas.
Definiciones
especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte
Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

y
y

2:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES
CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el
moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat
desprès de fer la mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb
una composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir
les propietats especificades (concepte de prestació):

11

- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es
fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de
les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT,
REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de
qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN
1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal
d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de
la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM
DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les
especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el
coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats,
escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres
imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les
especificacions de les taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un
recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE
36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les
especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar
les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

FERRETERIA

B0A1 - FILFERROS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y
tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales.
Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas
de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos.
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de
vinilo).
____________________________________________________________________________
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No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A -

____________________________________________________________________________

FERRETERIA

B0A6 - TACS I VISOS

B0 - MATERIALS BÀSICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0A6ZM3X.

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de
subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la
deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de
PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor
d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de
la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries
per a la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B0B2A000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons
les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació
Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres
distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials
ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de
qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures
bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les
corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNEEN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues:
Ha de complir l'especificat en
l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la
UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció
transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 156301): No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
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- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO
15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN
10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les
especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de
l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16
20 25 32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada
o elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO
15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del
terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar

que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros:
< 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras
de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i
una altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de
la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a
mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat
32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de
les característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física,
segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant
la verificació documental de que els valors declarats en els documents del
marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el
projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a
l'elaboració d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i
a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar
mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a
l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció
de la quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
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- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del
mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2
provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el
tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega
de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega
màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques
mecàniques del cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un
certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els
fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una
còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es
recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En
aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada,
mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de
cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el
certificat de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008
- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en
lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes
sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre
ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori
acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es
podrà demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim
un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un
laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament
o la seva fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació
de les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves
dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar
soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà
eximir la realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser
subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de
ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada
sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el
cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la
realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per
lot, corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del
procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels

diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de
doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer
estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF
podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin
part del lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques
geomètriques. En el cas que l'acer disposi
d'un certificat de les
característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà
determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat
en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació
dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no
presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els
diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes
d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el
mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica,
la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de
l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent
només en el cas que es faci un control d'execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura,
d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la
norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar
el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o
abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de
qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques
mecàniques de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs
de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres
del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es
rebutjaria el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a
l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del
mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es
rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui
afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid,
l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es
rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la
remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia
substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F14252.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides,
estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació
com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets
revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat
aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la
compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat
per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la
uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les
condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin
fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o
col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut
en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i
en l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits
estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel
fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):
<= valor declarat pel
fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el
foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de
materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències
acústiques:

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant,
amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets
(UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):
El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB
HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de
105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua
un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits
estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets
exteriors < a 12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):
El valor declarat pel
fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció
de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències
acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):
Indicació de la categoria en funció del
grau d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits
estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):
El valor declarat pel
fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció
de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències
acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres
anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería.
Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un
edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques
següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al
5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb
una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%.
Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el
seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va
destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 7711
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà
la documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió

s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al
valor mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança
pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de
determinar la resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la
norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de
procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels
certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs
sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de
complir les condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació
s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats
obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les
6 determinacions realitzades.
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F4 - PLAQUETES CERÀMIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F42252.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament manual o mecànic i cocció d'una pasta
argilosa i eventualment d'altres matèries.
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets
revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat
aparent més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la
compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat
per la categoria I.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la
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uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les
condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin
fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o
col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut
en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i
en l'ordre de llarg, ample i alt.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel
fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):
<= valor declarat pel
fabricant, amb indicació de la seva categoria
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de
materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant,
amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets
(UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):
El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de
105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua
un temps mínim de 24 h.
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel
fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància
indicat, en el seu cas:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):
Indicació de la categoria en funció del
grau d'exposició
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):
El valor declarat pel
fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció
de la categoria
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)

* UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería.
Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de
plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori
acreditat:
- Escrostonaments per pinyols de calç (UNE 67039)
- Absorció d'aigua (3 peces) (UNE 67027)
- Eflorescència (5 peces) (UNE 67029)
- Resistència a la gelada (10 peces) (UNE 67028)
- Resistència a la compressió (10 peces) (UNE-EN 772-1)
- Succió (3 peces) (UNE-EN 772-11)
- Massa (6 peces)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de
procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels
certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs
sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de
complir les condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats
obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
B0 - MATERIALS BÀSICS
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FJ - PECES ESPECIALS DE CERÀMICA I GRES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FJ3QQ3.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

* UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte
1: Piezas de arcilla cocida.

Rajoles amb formes especials.
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S'han considerat les peces següents:
- Rajola roma o doble rom
- Rajola amb trencaaigües sencill o doble
- Rajoles amb cantells en escaire
- Peces de mitja canya, en forma d'escòcia, cantoneres, raconeres, motllures, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Ceràmica natural
- Ceràmica esmaltada
- Ceràmica vidriada
- Gres extruït sense esmaltar
- Gres extruït esmaltat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua
(E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
MÈTODE DE ¦
GRUP I
¦
GRUP IIa
¦
GRUP IIb
¦
GRUP III
¦
¦ FABRICACIÓ ¦
E<=3%
¦ 3%<E<=6%
¦
6%<E<=10%
¦
E>10%
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
A
¦ Grup AI
¦ Grup AIIa-1
¦ Grup AIIb-1 ¦ Grup AIII
¦
¦ EXTRUÏDES
¦ E<=3%
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦---------------¦
¦
¦
¦
¦ Grup AIIa-2
¦ Grup AIIb-2 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
B
¦ Grup BI-a
¦ Grup BIIa
¦ Grup BIIb
¦ Grup BIII
¦
¦ PREMSADES
¦
E<=0,5%
¦
¦
¦
¦
¦
EN SEC
¦-------------¦
¦
¦
¦
¦
¦ Grup BI-b
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 0,5%<E<=3% ¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que
puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències
de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la
intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les
dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
- Dimensions en cm
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un
espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les
propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del
DB HE 1:

- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de
plaquetes que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori
acreditat:
- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
- Sobre 10 rajoles:
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
- Sobre 5 rajoles:
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 1054514)
- Sobre 3 rajoles:
- duresa a la ratllada (escala de mohs)
- Sobre 1 rajola:
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de
procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A
REVESTIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels
certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa
d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10
rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot,
quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles
resultin satisfactoris.
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de
superfície (unes 10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori
acreditat:
- Aspecte
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- Absorció d'aigua
- Resistència a la flexió
- Duresa superficial
- Dilatació tèrmica
- Resistència a les taques
- Resistència als productes domèstics de neteja
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor
- Ortogonalitat
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de
l'UE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT
EN PECES PER
PAVIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels
certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a
les peces rebudes a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10
rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot,
quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles
resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COLꞏLECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES
TÈCNIQUES
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COLꞏLECTIVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B15Z1200,B1511215.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els
béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els elements següents:
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes
- Materials de prevenció per a ús de maquinaria
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats
d'unes instruccions d'utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en
les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització,
així com les normes de seguretat exigides legalment.
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran,
com a mínim, les següents dades:

-

Nom del fabricant
Any de fabricació, importació i/o subministrament
Data de caducitat
Tipus i número de fabricació
Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada,
si procedeix
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant
AENOR els següents extrems:
- Responsabilitat de la Direcció: Obligatori
- Sistemes de qualitat: Obligatori
- Control de la documentació: Obligatori
- Identificació del producte: Obligatori
- Inspecció i assaig: Obligatori
- Equips d'inspecció, amidament i assaig: Obligatori
- Estat d'inspecció i assaig: Obligatori
- Control de productes no conformes: Obligatori
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega: Obligatori
- Registres de qualitat: Obligatori
- Formació i ensinistrament: Obligatori
- Tècniques estadístiques: Voluntari
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista
del SPC restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes
necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits
d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i
correcta instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel
projectista.
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment,
els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les Màquines
i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de
Seguretat:
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a
aquests estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin
exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es
faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant.
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus
elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a
què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna
que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes.
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels
quals puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a
evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses
susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa.
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de
les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin
originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o protecció complementària
que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les
persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa.
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat:
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la
pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals d'utilització previstes pel
projectista o fabricant.
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi
haurà d'existir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides.
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar
dissenyats, construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte
o encallada.
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i
components han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de
distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill
per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a
l'empresa.
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència:
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests
treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada
sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment.
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament,
posada a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització,
que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió
en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles.
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- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i
aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides,
racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats,
construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les
propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s'evitin danys per a
les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a
l'empresa, per fuites o trencades.
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals
durant els treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que
puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de l'empresa,
hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants
acoblats als seus sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre
radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o
contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i
manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions produïts, a
nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment,
com nocius per a les persones circumdants.
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la
concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de
contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge; i Procés de treballs
(no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física,
temps...). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de
poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada posició
elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma
de comandament o funcionament.
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment
accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de
manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant
rètols normalitzats) d'aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a
evitar riscos d'atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt
especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui
racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva
rigidesa estigui d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin
la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que
permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició
a riscos suplementaris.
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de
tots el components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans
adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill
possible. A aquests efectes:
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes.
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se
subjectarà de manera adequada.
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos s'indicarà de manera
documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament.
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè
el muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible.
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta
operativitat i eficàcia preventiva del SPC.
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment,
estaran dotades de punts d'ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements
auxiliars per a l'elevació.
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims
que s'hauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat
per als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a:
Criteris de disseny:
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els
detalls de l'execució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa
el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components

disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a
compromís de garantia de qualitat del fabricant.
Criteris d'avaluació de riscos:
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en
el disseny del SPC s'ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva
utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:
- Definició dels límits del SPC.
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos
associats a la utilització del SPC.
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir,
assignar un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a
document amb les especificacions tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de
constar dels elements bàsics següents:
- Llista
de
requisits
essencials
aplicats,
normes
utilitzades
i
altres
especificacions tècniques usades per al disseny.
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o
component de seguretat (MAUP).
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul,
resultat de proves, etc.,).
- Manual d'instruccions.
- Guia de manteniment preventiu.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o
fabricant.
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures
compreses entre 15 i 25ºC.
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador.
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur
per l'ús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu
manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la tècnica, amb independència
de la seva data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de
ensayo.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________
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CAMBRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B7C100AE.
B4R -

MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4R12021.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils laminats tipus "L
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química
del perfil.
Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva
correcta utilització.
Composició química de l'acer:
+-----------------------------------------+
¦
¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦
¦
¦-----------------¦------------------¦
¦ C ¦
<= 0,07%
¦
<= 0,07%
¦
¦ Mn ¦
<= 2,00%
¦
<= 2,00%
¦
¦ Si ¦
<= 1,00%
¦
<= 1,00%
¦
¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50% ¦
¦ Ni ¦ 8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00% ¦
¦ Mo ¦
¦ 2,00% - 2,50%
¦
+-----------------------------------------+
Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2
Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT.
Toleràncies:
- Gruix: >= 2,5%
- LLargària: 0,1%
- Alineació d'arestes: 0,2%
- Torsió: ± 1°/m
- Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les
condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i
dimensions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.
____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS
FONOABSORBENTS

B7C1 - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE

Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats
com aïllaments al reblert de cambres, projectats o estesos sobre elements
constructius.
S'han considerat els materials següents:
- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de
densitat 35 o 40 kg/m3, preparada per a injectar o per a projectar
- Morter d'escaiola i perlita o morter de ciment i perlita, de densitat 450/500
kg/m3, en sacs o pastat per projectar
- Morter de ciment i vermiculita de densitat 270/290 kg/m3, en sacs o pastat per
projectar
- Morter de calç amb perlita i vermiculita, en sacs o pastat per a projectar
- Escumant per a formigó cel·lular
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i
microorganismes.
La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal.
Conductivitat tèrmica: <= 0,023 W/m K
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA:
Mescla preparada d'escaiola i perlita expandida. Si es subministra en sacs, la
mescla s'ha de pastar amb aigua per a formar el morter i pot portar additius
incorporats. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i
els possibles additius.
En el morter subministrat en sacs, la qualitat de l'escaiola ha de ser E-30 o E-35.
Conductivitat tèrmica:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Subministrament
¦ Densitat aparent
¦Conductivitat tèrmica ¦
¦
¦
(kg/m3)
¦
(W/m K)
¦
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦
¦en sacs
¦escaiola
800
¦ escaiola <= 0,35
¦
¦
¦perlita
110-130
¦ perlita
<= 0,052
¦
¦
¦mescla en sec 450-500
¦
¦
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦
¦pastat per a projectar¦650-750 (aplicat i sec) ¦
<= 0,081
¦
+------------------------------------------------------------------------+
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA PASTAT PER A PROJECTAR:
Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1: A1 o A2-s1,d0
Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C): >= 50
MORTER DE CIMENT I PERLITA:
Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha
d'afegir aigua i un airejant en les proporcions adequades, per a formar el morter.
Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles
additius.
Característiques del material:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ Característiques de la perlita
¦ Característiques del morter
¦
¦----------------------------------¦------------------------------------¦
¦Densitat
¦ <= 120 kg/m3
¦Densitat
¦ 0,5 - 0,6 g/cm3
¦
¦
¦
¦(endurit i sec)¦
¦
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦
¦Conductivitat ¦
<=0,052 W/m K
¦Conductivitat ¦ <= 0,070 W/m K
¦
¦tèrmica
¦
¦tèrmica
¦
¦
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦
¦Granulometria ¦
<= 3 mm
¦Resistència a ¦ >=0,8 N/mm2
¦
¦
¦
¦la compressió ¦
¦
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦
¦
¦
¦Reacció al foc ¦ A1 o A2-s1,d0
¦
¦
¦
¦(UNE-EN13501-1)¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA:
Mescla preparada de ciment Pòrtland i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha
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d'afegir aigua en la proporció adequada per a formar el morter. Si es subministra
pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
Característiques de la vermiculita:
Granulometria: 2 - 6 mm
- Densitat: 80/100 kg/m3
Densitat de la mescla seca: 270/290 kg/m3
Les característiques del ciment s'han d'ajustar a les indicacions de la
"Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08."
MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA
Mescla preparada de calç amb perlita i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha
d'afegir aigua en la proporció adequada per a formar el morter. Si es subministra
pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en
les proporcions indicades pel fabricant per tal d'obtenir una pasta de 300-400
kg/m3 de densitat.
L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni
l'enduriment.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
Subministrament: En el seu envàs, de manera que no s'alterin les seves
característiques.
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
MORTERS SUBMINISTRATS EN SACS:
Subministrament: Envasat en sacs, de manera que no s'alterin les característiques.
El material ha d'anar preparat per a aplicar-lo i amb la qualitat controlada.
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA SUBMINISTRAT EN SACS:
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat.
No s'ha de col·locar pes a sobre per tal de no aixafar el material.
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA O MORTER DE CIMENT I PERLITA, SUBMINISTRATS EN SACS:
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb
el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques.
MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb
el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques. Temps màxim
recomanat d'emmagatzematge 1 any.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En el sac han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Pes net o volum
- Distintiu del control de qualitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ESCUMA DE POLIURETÀ O
MORTER:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un
espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les
propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del
DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord
amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels
materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir
l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i
els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la
documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que
el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació
corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca
legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà
prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material
garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà
sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en
una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de material, es realitzaran els
assaigs següents:
- Densitat aparent.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667)
- A criteri de la DF es poden demanar addicionalment, la resta d'assaigs
d'identificació recollits en el plec de condicions, en funció del tipus de
material.
OPERACIONS DE CONTROL EN AÏLLAMENTS D'ESCUMA DE POLIURETÀ:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les
comprovacions següents:
- Abans de començar l'obra i per a cada subministrament, es realitzaran els assaigs
següents, mitjançant un laboratori acreditat i extern:
- Densitat aparent a escumació lliure (UNE EN ISO 845)
- Assaigs d'escumació, amb determinació del temps de crema i temps de fil. (UNE
92120-1).
- Homogeneïtat de l'escuma segons l'Ordre del 12/7/1996
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris
indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran els materials que no arribin a l'obra acompanyats amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En
cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més
del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7J2 - MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B7J20180.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de
diàmetre, obtingut per extrusió contínua.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Densitat aparent: aprox. 40 kg/m3
Resistència a la tracció longitudinal: >= 36 N/mm2
Resistència a la tracció transversal: >= 28 N/mm2
Allargament longitudinal: >= 13%
Allargament transversal: >= 7%
Absorció d'aigua: Nul·la
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de
portar la indicació del producte que conté.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7J5 - SEGELLANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J50010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per
a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat
permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines
epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb
additius i càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers
acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat
permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i
càrregues de plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums
asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb

elastòmers i càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques
cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a
seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla ¦Densitat ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦
¦ a 20°C
¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦ temperatura¦
¦
¦ (g/cm3) ¦
¦
¦
¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦
¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦ >= 1,35 ¦ -10 - +35°C¦
30%
¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
1,2
¦
5 - 35°C ¦ 15-25%
¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 35°C ¦
25%
¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 40°C ¦ 10-15%
¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils
¦1,25-1,65 ¦ 15 - 30°C ¦
10%
¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦
10%
¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla
¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa ¦
¦
¦ la tracció ¦100% d'allargament
¦Shore A ¦
¦
¦
(N/mm2)
¦ (N/mm2)
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra ¦
>= 0,7
¦
0,2
¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida
¦
>= 1,6
¦
0,5
¦25° - 30°¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦
>= 2,5
¦
¦
60°
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
>= 1,5
¦
0,3
¦30° - 35°¦
¦monocomponent
¦
¦
0,3 - 0,37 N/mm2
¦
¦
¦
¦
¦(polimerització ràpida)¦
¦
¦Poliuretà
¦
¦
1,5
¦
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦
¦
0,1
¦
¦
¦De butils
¦
¦
¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i
converteix en una massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en
material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i
converteix en una massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual
converteix en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
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Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es
converteix en una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i
manté l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha
de donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació
per abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva
preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva
aplicació.
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Principal mecanisme d'adormiment
¦
¦
¦---------------------------------------------------¦
¦
DESCRIPCIÓ
¦
Pasta d'assecat
¦ Pasta d'adormiment
¦
¦
¦(en pols o llesta per l'ús)¦
(Només en pols)
¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit
¦
1A
¦
1B
¦
¦Pasta d'acabat
¦
2A
¦
2B
¦
¦Compost mixt
¦
3A
¦
3B
¦
¦Pasta sense cinta
¦
4A
¦
4B
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ Penetració a
¦Fluència a 60°C ¦Adherència
¦
¦ Tipus ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104-281(1-4)¦
(mm)
¦UNE 104-281(4-4)¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú
¦1,35-1,5 ¦
<= 23,5
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
¦asfalt
¦(a 25°C) ¦
¦
¦
¦
¦Asfàltica¦ 1,35
¦
<= 9
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEORESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge:
El
producte
s'ha
d'emmagatzemar
en
el
seu
envàs
tancat
hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i
35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie.
Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos.

ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge:
el
producte
s'ha
d'emmagatzemar
en
el
seu
envàs
tancat
hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi
d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE
GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la
Comissió 96/603/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de
Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en
l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de
qualitat corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions
establertes al plec.
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de
subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 1042810-1)
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es
realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA
ASFÀLTICA:
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No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de
control de fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al
plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es
repetirà el mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament
quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.
____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7JZ1010.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho
sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1
del CTE:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques ¦ Sistema ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a tots els usos
¦ Reacció al foc ¦
3/4
¦
¦Material per a
¦que estiguin sotmesos
¦------------------¦-----------¦
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc
¦
Altres
¦
4
¦
¦guix laminat
¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a situacions i usos no ¦
Tots
¦
4
¦
¦
¦contemplats anteriorment
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en
l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de
junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de
cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material
segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de
fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de
l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts
en sistemes d'impermeabilització amb membranes.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària: < 0,4%
- Llargària:
<2,5%
Resistència al trencament: >= 4,0 N per mm d'amplària

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQU -

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin
les seves característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament,
en lloc sec. S'ha de protegir de les gelades.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

BQU1Z23V.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les
instal·lacions
provisionals
del
personal
d'obra
s'adaptaran
a
les
característiques especificades als articles 15 i 22 del REAL DECRETO 1627/1997, de
24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres
de Construcció.
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos
i impermeables, fàcilment netejables.
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i
vent.
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions
corresponent.
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L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense
obstacles, la funció a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i
situar el mobiliari necessari
Alçària sostre: >= 2,3 m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les
condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF,
«Instalaciones de Fontanería: Agua fría».
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
____________________________________________________________________________

27

D-

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D07 - MORTERS I PASTES

D0B -

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D0B2A100.

D0701821,D070A4D1.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de
formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui
afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de
la secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del
projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o
mecàniques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la
barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres
corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als
diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats,
s'admeten variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en
els elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ±
5º

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i
segregacions.

sense

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar
entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat
de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions,
incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 101511).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec
del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de
garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència
i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
____________________________________________________________________________

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la
instal·lacio de ferralla.
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El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant
doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que
es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es
produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament
d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no
malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la
zona del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica
que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla,
etc.) o maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense
danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o
qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________
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E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E4 - ESTRUCTURES
E4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4ZW - ANCORATGES PER A ESTRUCTURES

¦ Par de apriete màxim (Nm)
¦
35 ¦
60 ¦ 120 ¦
+---------------------------------------------------------------+
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:
Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte
de la planxa amb la biga sobre la que es recolza.
El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa.
No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes.
Ha de quedar perpendicular a la planxa.
Ha d'assentar sobre una superfície llisa.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

E4ZWZM3X.

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i
percussió, en funció del material de base.
El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac.
El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de
base.
Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal
interrompre el procés.
No es travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF
Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material
bufant amb un aparell adequat.
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les
especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac es de tipus químic, cal
utilitzar el cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac.
Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la
perforació. Una vegada al seu lloc, s'introduirà la varilla, punxant el centre de
la càpsula.
Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no
estiguin oberts ni caducats, i seguir el procediment indicat pel fabricant. La
primera manxada de l'aplicador es llençarà. L'aplicador s'ha d'introduir fins al
fons de la perforació, i anar omplint el forat des del fons cap a l'exterior.
Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans
de cargolar i posar en càrrega l'ancoratge.
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells
qualsevol substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç.
No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge.
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:
La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de
greixos, pintures i òxids.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements d'ancoratge per a estructures d'acer.
S'han considerat els elements següents:
- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i
femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó.
- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer
galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els ancoratges amb tac d'acer o químic:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Execució dels forats
- Neteja del forat
- Col·locació dels ancoratges
En els ancoratges amb perns de connexió:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la situació dels ancoratges
- Soldadura del pern a la planxa
- Comprovació de la unitat d'obra
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:
El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament.
La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en
funció de les característiques geomètriques del tac utilitzat.
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material
de base han de ser suficients per a garantir les característiques mecàniques de
l'ancoratge, d'acord amb les indicacions del fabricant de l'ancoratge.
El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor
especificat en el càlcul de l'ancoratge.
TAC D'EXPANSIÓ:
El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la
disminució de la càrrega de trencament a causa de la fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
Diàmetre ancoratge ¦
¦
¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦ Diàmetre de la broca (mm)
¦
15 ¦
18 ¦
24 ¦
¦ Longitud ancoratge (mm)
¦ 109 ¦ 130 ¦ 152 ¦
¦ Profunditat mínima encastament (mm) ¦
88 ¦ 100 ¦ 125 ¦
¦ Gruix màxim element a fixar (mm)
¦
20 ¦
25 ¦
25 ¦
¦ Par de apriete màxim (Nm)
¦
50 ¦
80 ¦ 120 ¦
+---------------------------------------------------------------+
TAC QUÍMIC:
L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la
disminució de la càrrega de trencament a causa de la fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
Diàmetre ancoratge ¦
¦
¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦ Diàmetre de la broca (mm)
¦
12 ¦
14 ¦
18 ¦
¦ Longitud ancoratge (mm)
¦ 130 ¦ 160 ¦ 190 ¦
¦ Profunditat mínima encastament (mm) ¦
90 ¦ 110 ¦ 125 ¦
¦ Gruix màxim element a fixar (mm)
¦
21 ¦
28 ¦
38 ¦

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E83 - APLACATS
E831 - APLACATS AMB PECES DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E831C15P.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Revestiment realitzat amb peça ceràmica.
S'han considerat els revestiments següents:
- Revestiments collats amb morter, aplicats en paraments verticals interiors o
exteriors i en faixes exteriors horitzontals o verticals.
- Revestiment muntat sobre estructura metàl·lica de suport per a la formació de
façana ventilada
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
- Morter refractari, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m.
- Morter pòrtland o mixt, per a carquinyoli
- Morter de ciment blanc, per a plaqueta sílico calcària col·locada en paraments
d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els revestiments de peces fixades amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
En els revestiments per a la formació de façana ventilada:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Col·locació de l'estructura de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les peces a l'estructura de suport
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni
tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb
la planor i l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser
uniforme en tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha
de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.
PECES FIXADES AMB MORTER:
S'han de respectar els junts estructurals.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de
l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt
segellat amb silicona.
Si l'aplacat és realitzat amb plaqueta, els junts del revestiment han de ser rectes
i han d'estar rejuntats amb morter de ciment gris o blanc i eventualment colorants,
si la DF no fixa d'altres condicions.
Si l'aplacat és realitzat amb carquinyoli, els junts entre les peces han de quedar
reblerts i han d'estar matats superiorment, en els paraments exteriors, o enrasats,
en els interiors. Si la DF no fixa d'altres condicions.
Si l'aplacat complementa un revestiment ha de complir les característiques d'aquest
revestiment.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior: <= 8 m
- Parament exterior: <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter: 10-15 mm
- Morter adhesiu: 2-3 mm
Amplària dels junts:
- Plaqueta ceràmica, sílico calcària, refractària o gres: >= 1 mm
- Carquinyoli: 10 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària dels junts:
- Plaqueta ceràmica, sílico calcària, refractària o gres:
- Parament interior: ± 0,5 mm
- Parament exterior: ± 1 mm
- Carquinyoli: ± 2 mm

- Planor: ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
FAÇANA VENTILADA:
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han
d'estar dintre dels paràmetres admissibles.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
Per a la subjecció de les peces es farà servir el sistema de fixacions subministrat
pel fabricant. Tots els materials han de ser compatibles entre si i adequats a les
càrregues que han de suportar. Queda expressament prohibit fer modificacions en el
sistema de fixació de les peces.
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s'han de transmetre esforços entre
les peces ni entre aquestes i l'estructura.
Els punts singulars de la façana s'han de resoldre amb les peces adequades i han
d'oferir la mateixa resistència que la resta del conjunt.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i
35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat
el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les
darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de
tonalitat.
PECES FIXADES AMB MORTER:
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure
de sals solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant.
S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta
superfície amb una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de
fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND, MIXT, BLANC O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden
repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
FAÇANA VENTILADA:
El muntatge de l'estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la
documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge
proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou
la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el
100% del forat cal amidar també aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
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- Replanteig de l'especejament al parament.
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
- Rejuntat dels junts.
- Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de
completar el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques
d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del
CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
errors d'execució.
____________________________________________________________________________
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H-

PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal
garantir que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES EN EL TREBALL
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
H12 - IMPLANTACIONS D'OBRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H121300N.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i
lloguer dels mateixos el temps que estiguin muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntatge i desmuntatge de bastida:
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida
- Col·locació de les plataformes de treball
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
- Desmuntatge i retirada de la bastida
Muntatge i desmuntatge de pont penjant:
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont
- Col·locació de les plataformes de treball a terra
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra
- Desmuntatge i retirada de la bastida
Lloguer de bastida o pont penjant:
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent,
calculades d'acord amb la norma UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT
de la bastida. Han de ser horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de
la casa subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir
les empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de
dipositar material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es
de 50 cm.
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub
superior a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150
mm d'alçada a tocar de la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament
vertical, si la separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la
barana.
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials
previstos a la DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la
bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes,
interior o exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD
486/1997 "Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo"
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció
de forats ) correspongui amb els supòsits de càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar
degudament senyalitzats i protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:
- Línies amb tensió => 66.000 V: => 5 m
- Línies amb tensió < 66.000 V: => 3 m
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i
especialment desprès de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament,
l'existència de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir,
etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de
bastida sense arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els
arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIDA TUBULAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
PONT PENJANT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados.
Materiales, medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de
trabajo y puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones
técnicas de suministro.
____________________________________________________________________________

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COLꞏLECTIVES EN EL TREBALL
H15 - PROTECCIONS COLꞏLECTIVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H15151A1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició
física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la
finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els
béns materials circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els tipus de protecció següents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o
taulers de fusta
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula
i xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre
de fusta
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i
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xarxa de seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada
perimetralment
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals
coberts
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i
plataforma
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i
malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als
sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
- Pantalla de protecció front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els
riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel
SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a
aquests.
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o
desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els
elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els
treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots
els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o
projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la
realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en
fer aquestes operacions.
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits
totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres
circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció.
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus
propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans
auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball,
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada
superior a 2 m.
Ha d'estar constituïda per:
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula
0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus
elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en
el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma
EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per
sota de la que està en construcció.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de
diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una
persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta
tenacitat, de 12 mm de diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si
no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes
inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la
mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la
coberta.
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que
estiguin per sota de la protecció.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús
són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no
representa un perill per a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions
del projectista, fabricant i/o subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de
característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i
transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es
realitzaran després d'haver aturat l'activitat.
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels
SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord
amb les instruccions del fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a
impossibilitar el seu ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les
caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la
xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la
deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a
partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris
següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador
si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
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Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los
límites de instalación.

paràsits.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant
o llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran,
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del
fabricant o llogater.
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment
Preventiu" i aquest sobre el "Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

____________________________________________________________________________

HQ - EQUIPAMENTS
HQU -

EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern
d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d'un criteri
estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase d'obra.
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
HQU1Z23V.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a
utilitzar pel personal d'obra, durant el temps de la seva execució, en condicions
de salubritat i confort.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les
casetes modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida
en el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o
superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, s'ha
d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb
inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi
pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in
situ" d'aquest tipus d'implantació per al personal, les característiques,
superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a
les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat
equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi
de Seguretat i Salut de l'obra.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les
instal·lacions
provisionals
de
salubritat
i
confort,
en
les
condicions
d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per a
assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de
treball industrial.
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i
confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la
seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d'utilització,
les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de
recipients d'escombraries i la seva retirada, així com el manteniment d'ordre,
neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i el seu entorn
d'implantació.
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el
trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la
indústria de la edificación
____________________________________________________________________________
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K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K215Z011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta
sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim,
col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració,
neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre
camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre
camió o contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a
mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals,
inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre
camió
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci
malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades
entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats.
Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva
construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la
demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de
demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la
seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals
que li transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els
elements estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és
estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo
per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la
DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
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En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a
l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla
de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de
ser retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció
individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables,
s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb
l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament
delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de
treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de
fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut
i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de
l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar
l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES
CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE
FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE BONERA:
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE
DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la
DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y
mecanizado en obra.
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K216200N,K2164771.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica

- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on
intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una
distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment
senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada
rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un
extintor manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de
col·locar testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a
terme l'apuntalament en cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de
facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les
condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de
material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar
dretes i de les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut
sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament,
es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva
construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a
peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que
estiguin en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat
inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin
provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser
afectades per l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la
DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
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demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després
d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del
nivell en el qual es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la
càrrega que hi ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i
s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set
vegades el seu gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre
superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar
prèviament el sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els
vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin
els elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en
les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no
més gran a l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2183971.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te
cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat
posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin
reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o
d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior
, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la
seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega
de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la
seva posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una,
protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la
seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on
intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les
condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci
malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats.
Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de
construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o
residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de
la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de
perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat
representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i
la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal
d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra
impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir
unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar
alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i
de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de
Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els
Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar
a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de
llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la
gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal
indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

K2R -

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva
construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de
demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la
seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals
que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas,
electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per
les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui
en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de
demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és
estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo
per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament
pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la
DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin
pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i
càrrega de runa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE
PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________

GESTIÓ DE RESIDUS

K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTALꞏLACIÓ AUTORITZADA
DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2R540E0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament
correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per
DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment
l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

li
de
la
de

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina
la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea
de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea
de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió
dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTALꞏLACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

K4 - ESTRUCTURES
K4R -

ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2RA71H1,K2RA72F1,K2RA73G1,K2RA8680,K2RA8890,K2RA8770,K2RA8960.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

K4RF006H,K4RF002H,K4RF004H,K4RF005H.

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de
construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on
se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o
eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li
apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o
eliminació.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE
MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.

Conjunt de perfils o peces simples d'acer inoxidable AISI 304 o AISI 316,
treballats a taller i col·locats a l'obra amb soldadura o amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Subministrament i transport a l'obra de les peces o perfils
- Col·locació i muntatge de les peces o perfils
CONDICIONS GENERALS:
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la
seva posició a l'obra.
L'element ha de tenir l'acabat superficial indicat a la DT Si té unions soldades
han d'estar pulides.
Ha d'estar col·locat al lloc i en la posició indicada a la DT.
No es permet reomplir amb soldadura els forats dels cargols provisionals de
muntatge.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 5 mm
- Aplomat: ± 3 mm/m
- Angles: ± 1°
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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El constructor ha d'elaborar un programa de muntatge que ha de ser aprovat per la
DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser
corretgits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball
estructural, la peça ha de ser substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges
utilitzats.
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a
les barres de l'estructura, s'han de despendre amb bufador, sense afectar a les
barres. Es prohibeix despendre-les a cops.
Si s'ha d'utilitzar soldadura s'han de fer servir elèctrodes amb revestiment bàsic
de qualitat AISI 304 o 316, d'acord amb la qualitat de l'acer de l'estructura.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en
servei, s'indicarà en els plànols i en el Plec de Condicions Tècniques Particulars
la forma en que s'ha de fer i els medis de comprovació i mesura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT d'acord amb els criteris
següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent al teòric, cal l'acceptació expresa
de la DF
Aquests criteris inclouen la pèrdua de material corresponent a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
K612 - PARETS DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K612Z81K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues
cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures
elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4
del CTE-DB-F i la DT del projecte.

Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser
horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha
de ser més petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en
l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la
durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de
les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa
cap altra condició.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar
matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets.
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades
alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb
maó calat de la mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal
que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai
s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació
prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i
mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article
4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm
d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de
revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els
treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho
permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts
horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no
absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou
la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta
col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel
què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que
normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions
del projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les
instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article
7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs
dels següents punts:
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar
el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats
els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del
CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats
els defectes d'execució.
____________________________________________________________________________

K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
K61Z - REGATES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K61ZZ01H.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada
posteriorment amb morter o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al
replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recta.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures,
etc.), no han de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat
mecànica per l'execució de la regata.
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la
regata.
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la
taula 4.8 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el
morter i les peces.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels
límits fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de
la instal·lació introduïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
____________________________________________________________________________

K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K7C -

AÏLLAMENTS TÈRMICS I AÏLLAMENTS ACÚSTICS

K7C1 - AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K7C125A0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres
o projectat, amb materials sense forma especifica (granulats, escumes, formigons o
morters).
S'han considerat els tipus següents:
- Aïllament en solera, inclosa la formació de mestres, amb morter de perlita i
ciment; morter de vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb
formigó d'argila expandida
- Aïllament en revestiment de paraments amb morter de perlita i escaiola amb acabat
lliscat; morter de perlita i (ciment o escaiola) o morter de vermiculita i
ciment, amb acabat remolinat
- Aïllament projectat amb escuma de poliuretà
- Aïllament en reblert de cambres amb perlita i vermiculita expandides; grànuls de
poliestirè expandit o de suro; flocs de fibra de vidre; o escuma d'urea formol
- Aïllament en solera amb argila expandida abocada en sec
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament en solera amb morter o formigó, o en revestiments de paraments:
- Neteja i preparació del suport
- Estesa del material
- Execució de l'acabat
Aïllament projectat:
- Neteja i preparació del suport
- Projecció del material en vàries capes
- Curat
Aïllament en reblert de cambres:
- Repàs de les superfícies que limiten la cambra
- Aplicació del material
Aïllament en solera amb granulat abocat en sec:
- Neteja i preparació del suport
- Abocat del material
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
En l'aïllament en reblert de cambres, l'aïllament ha de ser continu i ha de reblir
totalment la cambra.
Dosificació del material aplicat:
+--------------------------------------------------------------------+
¦Components:
¦
Morter de
¦
Morter de
¦Formigó
¦
¦Contingut per m3 ¦perlita i ciment ¦vermiculita i ciment¦d'argila ¦
¦
¦
¦
¦expandida ¦
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦
¦Argila expandida ¦
¦
¦ 1000 l
¦
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦
¦Perlita expandida ¦
1000 l
¦
¦
¦
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦
¦Vermiculita
¦
¦
1200 l
¦
¦
¦expandida
¦
¦
¦
¦
¦------------------¦-----------------¦--------------------¦----------¦
¦Ciment ¦solera
¦ aprox. 300 kg ¦
aprox. 150 kg
¦120-150kg ¦
¦Pòrtland¦parament ¦
200-300 kg ¦
aprox. 150 kg
¦
¦
¦--------¦---------¦-----------------¦--------------------¦----------¦
¦Aigua
¦solera
¦ aprox. 200 l
¦
aprox. 270 l
¦100-140 l ¦
¦
¦parament ¦
280-290 l
¦
aprox. 270 l
¦
¦
+--------------------------------------------------------------------+
Conductivitat tèrmica:
- Formigó d'argila expandida en solera: <= 0,13 W/m K
- Morter de perlita i ciment o morter de vermiculita i ciment en revestiment de
paraments: <= 0,09 W/m K
Resistència a la compressió:
- Morter de perlita i ciment en solera: Aprox. 2 N/mm2
- Morter de perlita i ciment en paraments: >= 1,3 N/mm2
- Formigó d'argila expandida en solera: >= 2 N/mm2
- Morter de vermiculita i ciment en solera i paraments: >= 0,5 N/mm2

- Escuma de poliuretà: Aprox. 0,2 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- En paraments:
- Planor: ± 10 mm/2 m
- Aplomat: ± 10 mm/3 m
- Gruix:
- En paraments: -1, + 5
- En solera: -1, + 2
- Projectat: -1, + 5
AÏLLAMENT EN SOLERA O EN REVESTIMENT DE PARAMENTS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
La superfície del revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos.
AÏLLAMENT PROJECTAT:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
AÏLLAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ:
La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i
sense segregacions.
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.
Per al morter la temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
AÏLLAMENT EN SOLERA O REVESTIMENT DE PARAMENTS:
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
AÏLLAMENT PROJECTAT:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb una humitat ambiental
inferior al 80%.
El suport ha d'estar net i no hi ha d'haver matèries estranyes (pols, greixos,
olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant
i la temperatura entre 10°C i 40°C.
- Pendent:
- Adherida o semiadherida >= 1%; <= 30%
- Sense adherir: <= 3%
- Clavada: >= 30%
AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES:
El procés d'injecció s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir
les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la
cambra.
S'ha de començar per la part inferior del parament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
AÏLLAMENT AMB ESPECIFICACIÓ D'ON S'APLICA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en
revestiment de paraments, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
AÏLLAMENT AMB NÒDULS DE LLANA DE VIDRE:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ordre de 27 d'abril de 1987 per
d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic.

la

qual

s'aproba

la

Norma

Reglamentària

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS,
ESCUMA UREA FORMOL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de contacte.
- Inspecció visual del procediment d'execució i curat, si és el cas.
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Control geomètric de l'acabat: gruix, planor, aplomat...
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCUMA DE POLIURETÀ:
Els punts de control més destacables són els següents:
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- Recepció del registre del productor (aplicador), on apareguin les obres i
superfícies projectades amb anterioritat. Recepció, si és el cas, del certificat
de possessió del segell o marca de qualitat reconeguts.
- Abans del inici de l'obra, amb freqüència diària durant la seva execució i sempre
que variïn les condicions de realització de la mescla, es comprovarà la seva
dosificació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR,
GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCUMA DE POLIURETÀ:
Els controls es faran segons les indicacions de la DF i l'Ordre de 29 de juliol de
1994 del DOGC, esmentat anteriorment.
L'observació de l'aparença externa del poliuretà es realitzarà sempre que:
- Es comenci la utilització de nous envasos de components.
- S'hagin fet correccions o modificacions a la maquinària d'aplicació.
- S'hagi parat el funcionament de la maquinària per un temps superior a dues hores.
- S'hagi acabat la unitat d'obra.
- S'hagi produït l'aplicació de 2 o més m3 d'escuma, exigible a les aplicacions
"per colada".
- Cada hora de procés i no menys d'una inspecció cada 20 m2 de projecció.
En el recobriment de superfícies, el control de l'espessor es farà amb l'ajuda d'un
punxó d'acer amb topall mòbil o instrument similar. Els punts de control
s'escolliran per apreciació visual dins de superfícies de 10 m2, utilitzant tres
punts d'espessor aparentment alt i tres d'espessor aparentment baix.
Les contramostres de les provetes extretes i assajades (control de densitat) es
guardaran degudament codificades i protegides per a la seva correcta conservació,
durant un període de 6 mesos. La grandària de les provetes serà de 300 x 300 mm.
La realització de l'assaig de conductivitat tèrmica es farà sobre provetes,
transcorreguts 14 dies de la seva preparació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT
EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats
els defectes d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT
EN ESCUMA DE POLIURETÀ:
Els resultats dels controls han d'estar conformes a les especificacions indicades.
Els valors a comparar s'obtindran per mitjana aritmètica de les determinacions
realitzades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR,
GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació dels gruixos d'aïllaments establerts en projecte
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCUMA DE POLIURETÀ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control de producte acabat:
- Aparença externa (apreciació visual), cada 20 m2 de projecció i sempre que
variïn les condicions de projecció.
- Espessor, cada 25 m2 en superfícies (6 determinacions) i 2 m3 en cavitats.
- Densitat (UNE 53213-1) (2 determinacions), cada 2,5 m3 d'escuma aplicada, i no
menys de dos cops al dia.
- Conductivitat tèrmica (UNE 92201 i UNE 92202), cada 4000 m2 o cada 3 mesos, si
la producció es menor.
- Recepció del informe de projecció.
- Els controls a efectuar sobre el producte acabat es duran a terme en el decurs de
l'aplicació de l'escuma o en finalitzar l'aplicació dels diferents elements. El
tècnic responsable de control de qualitat de la DF, serà l'encarregat de marcar
les diferents zones d'assaig, codificar i marcar les provetes extretes adequades
(mostra i contramostra) i de supervisar el rebliment, per part de l'aplicador, de
les cavitats originades per l'extracció de la proveta.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN AÏLLAMENT AMORF:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL
D'OBRA
ACABADA.
INTERPRETACIÓ
DE
RESULTATS
I
ACTUACIONS
EN
CAS
D'INCOMPLIMENT EN AÏLLAMENT AMORF:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

K8 - REVESTIMENTS
K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA
K874 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K874SE00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Neteja i preparació de superfície d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a
aplicar posteriorment els recobriments d'acabat.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Graus de preparació de les superfícies d'acer
- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent
- Passivat de perfils laminats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Graus de preparació de les superfícies d'acer:
- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur
- Raspallat manual curós amb raspall de filferro
- Eliminació de la pols resultant
- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa
Neteja amb raig de sorra i detergent:
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja
- Aplicació de raig de sorra
- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions
- Neteja de la zona de treball
Passivat:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació de l'emprimació
- Aplicació del morter en dues capes
GRAUS DE PREPARACIÓ:
Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica.
Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica.
NETEJA I PREPARACIÓ:
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials
adherits.
PASSIVAT:
El morter ha de cobrir completament la superfície, sense deixar bosses ni porus.
El morter ha d'estar adherit a la base.
Gruix de la capa: >= 0,5 mm, <= 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és
superior a 50 km/h.
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de
tractar, i s'ha de fer un sistema de recollida de la sorra projectada.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions
del fabricant i l'autorització de la DF.
GRAUS DE PREPARACIÓ:
El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es repetirà
en sentit perpendicular
PASSIVAT:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la
feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.
S'ha d'aplicar una capa d'imprimació per tota la superfície que hagi de quedar en
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contacte amb el morter.
Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior
no esta completament seca.
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant i s'ha d'aplicar
abans del temps màxim establert.

Volada del trencaaigües respecte el pla del parament: >= 2 cm
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal: >= 2 cm
Pendent (Façanes): >= 10º
Toleràncies d'execució de l'escopidor:
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la
feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de
tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és
hidrofugada no s'ha d'humitejar.
ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de
tonalitat.
Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han
de col·locar a trencajunt respecte a l'inferior.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAUS DE PREPARACIÓ:
UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de
pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las
superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de substratos de acero no
pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores. (ISO 85011:2007).
____________________________________________________________________________

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
K8 - REVESTIMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

K8K -

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

ESCOPIDORS

K8K1 - ESCOPIDORS AMB PECES DE CERÀMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

___________________________________________________________________

K8K1D14K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de
diferents materials col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del
parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor de rajola ceràmica col·locada amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni
tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície
plana, amb la inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la
paret que es troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els
cantells a escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la
paret.
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen
l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.
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5. Resum de pressupost
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6. Pressupost per contracte (sense IVA)

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REPARACIÓ DE LES FAÇANES DE L´ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE
EL PRAT DE LLOBREGAT. -INCASOLAgustí Obiol Sánchez, Dr. Arquitecte. BAC ECG SL
Pressupost 1022904. Octubre de 2018.
Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

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

483.344,70

13 % Despeses Generals SOBRE 483.344,70...................................................................

62.834,81

6 % Benefici Empresarial SOBRE 483.344,70....................................................................

29.000,68

Subtotal

575.180,19

Control de Qualitat..............................................................................................................

0,00

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CINC-CENTS SETANTA-CINC MIL CENT VUITANTA EUROS AMB DINOU CÈNTIMS )

AGUSTÍ OBIOL SÁNCHEZ
Doctor Arquitecte
Director General
BAC Engineering Consultancy Group
Barcelona, octubre de 2018

575.180,19

Document 4. Pressupost

7. Pressupost per contracte (amb IVA)

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REPARACIÓ DE LES FAÇANES DE L´ILLA 12 DE SANT COSME, 2A FASE
EL PRAT DE LLOBREGAT. -INCASOLAgustí Obiol Sánchez, Dr. Arquitecte. BAC ECG SL
Pressupost 1022904. Octubre de 2018.
Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

1

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

483.344,70

13 % Despeses Generals SOBRE 483.344,70...................................................................

62.834,81

6 % Benefici Empresarial SOBRE 483.344,70....................................................................

29.000,68

Subtotal

575.180,19

Control de Qualitat..............................................................................................................

0,00

(inclòs segons Plecs)..........................................................................................................

0,00

21 % IVA SOBRE 575.180,19.............................................................................................

120.787,84

€

695.968,03

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SIS-CENTS NORANTA-CINC MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS )

AGUSTÍ OBIOL SÁNCHEZ
Doctor Arquitecte
Director General
BAC Engineering Consultancy Group
Barcelona, octubre de 2018
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8. Pressupost per al coneixement de l’Administració

Pressupost per al coneixement de l’Administració

Per a la determinació del Pressupost per al Coneixement de l’Administració s’han tingut en compte la naturalesa
de Servei de les feines projectades.
A partir d’aquestes condicions es determina el següent quadre:
Pressupost per al coneixement de l’Administració
Pressupost d’Execució Material
Despeses Generals

483.344,70 €
13%

62.834,81 €

6%

29.000,68 €

Benefici Industrial
Subtotal

575.180,19 €

IVA

21%

575.180,19 €

120.787,84 €

Total Pressupost d’Execució per Contracta

695.968,03 €

Total Pressupost per al Coneixement de l’Administració

695.968,03 €

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de 695.968,03€ (amb IVA inclòs)
(SIS-CENTS NORANTA CINC MIL NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS).

Agustí Obiol Sánchez
Doctor Arquitecte
Director General
BAC Engineering Consultancy Group
Barcelona, Octubre de 2018
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