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1
1.1

INFORMACIÓ PRÈVIA
ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA

Per part del Servei de Manteniment d'Edificis de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,
amb data de 5 de març, se'ns ha fet arribar la informació i documentació referent a l'estat de
la coberta del pavelló el Raval.
A causa de la situació actual de l’estat d'alarma i com a conseqüència de les mesures
preventives arran del COVID-19, no s'ha pogut dur a terme una visita d'inspecció de la coberta.
Ens basem en la informació, documentació i fotografies facilitades per part del Servei de
Manteniment d'Edificis de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, que sota el nostre
criteri són suficients, pel desenvolupament del present projecte.
La informació del present projecte es validarà amb la inspecció que es durà a terme al inici de
l’execució del mateix.
Les fotografies facilitades permeten valorar l’estat de conservació, detectar alguns focus de
les filtracions més evidents, i observar els possibles focus susceptibles de generar futures
filtracions; així com plantejar la proposta d’intervenció.
Donada la futura rehabilitació del pavelló i l’abast de la reparació de la coberta, des dels
serveis tècnics es donen les directrius de realitzar la mínima intervenció per tal d’eliminar les
filtracions d’aigua de pluja actuals cap a l’interior de la pista i deixar la resta per una posterior
intervenció integral.

2

OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte té per finalitat la redacció en fase de bàsic i executiu del projecte
d’impermeabilització de la coberta del pavelló poliesportiu “El Raval”.
En cap cas el present projecte és un estudi de patologies de tots els sistemes del pavelló sinó
un projecte d’impermeabilització i reparació estricta dels elements concrets damunt escrits.

3

DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL

El pavelló de base rectangular disposa d’una coberta a dues aigües amb un voladís a cada
extrem disposats en forma de papallona. Les aigües de les quatre vessants es recullen per
mitjà de dos grans canals situats a les dues aiguafons.
La coberta del pavelló presenta evidents problemes
com a conseqüència de la deterioració de la coberta .

de

filtracions

d’aigua

Degut a aquestes filtracions d’aigua i com a prevenció d’aquesta situació s’han anat realitzant
actuacions puntuals de manteniment. Aquesta mesura però, no és suficient per neutralitzar la
circulació de l’aigua de pluja que es filtra cap al interior del pavelló.
A continuació es presenta un reportatge fotogràfic amb l’estat actual de la coberta i amb les
clares evidències de les lesions detectades en les canals, les aiguafons i el carener:
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Foto 1: Vista general de la coberta del pavelló

Foto 2: Reparacions a precari del segellat de la cargolaria.

ROA · 2003-RAV · Impermeabilització de la coberta del Pavelló “El Raval” de Sta Coloma de Gramenet

10

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Foto 3: Reparacions a precari per prevenir l’entrada de pilotes al canal de recollida d’aigua.
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Foto 4: Reparacions a precari i deficients de forats en la xapa de tancament de coberta.

Foto 5: Reparacions a precari de les obertures de les juntes entre les xapes que conformen el
carener.
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Foto 5: Estat general de les buneres.

Foto 6: Reparacions i pedaços a precari de forats en la xapa de tancament de coberta.
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4

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

4.1

DADES URBANÍSTIQUES

4.2

Planejament vigent

POUM Santa Coloma de Gramenet

Classificació del sòl

Sistema d’Equipaments Comunitaris Sòl Urbà

Qualificació del sòl

Equipament Comunitari actual d’àmbit local: (clau 7a)

Usos admesos

Principal: Esportius, Docents, Sanitaris-assistencials, Culturals i religiosos,
de Proveïment i subministraments, Tècnics administratius i de seguretat

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT NORMATIVA URBANÍSTICA, ORDENANCES
MUNICIPALS I ALTRES NORMES

El present projecte de reforma i reparació (impermeabilització) no modifica en cap cas els
paràmetres urbanístics de l’edificació, ni tampoc en modifica els usos ni la superfície
construïda del propi pavelló esportiu. Per aquest motiu no es fa esment a aquesta justificació.
4.3

DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

El present projecte contempla 1 intervenció principal i que es descriu resumidament a
continuació:
1. Impermeabilització de coberta i canals.
4.3.1

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTA I CANALS

La solució adoptada per a la impermeabilització de la coberta i canals del pavelló poliesportiu,
es basa en una solució superficial lleugera amb projecció en calent de membrana de poliurea.
En aquesta solució s’intervé principalment des de l’exterior, pel que fa a la reparació de la
coberta i reconstrucció del nou canal, i s’intervé puntualment a l’interior per a eliminar les
safates metàl·liques penjades de les encavallades de la coberta, instal·lades per a la recollida
provisional de les filtracions d’aigua sobre la pista.
Donada la complexitat i multiplicitat de capes d’impermeabilització aplicades sobre la canal
existent i a la irregularitat de la seva superfície s’opta per una solució superficial sobreposada
també amb projecció en calent de membrana de poliurea, prèvia reconstrucció de la canal
amb planxes metàl·liques, collades mecànicament al suport base original, que permeti
reconstruir la canal i sobretot la trobada de la canal amb la xapa grecada de la vessant de
coberta. Aquesta solució és ràpida, neta, econòmica i eficient, tenint en compte que la
intervenció que caldria és una substitució integral del material de tancament.
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PRESTACIONS DE L’EDIFICI
La intervenció projectada proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i
habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits
bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de la
intervenció, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la
següent manera d’acord a la naturalesa de la intervenció:
- Habitabilitat  Salubritat
 Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions
per un ús satisfactori de l’edifici.
En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus
requisits específics i prestacions de les solucions.
5.1 HS SALUBRITAT (HIGIENE, SALUT I MEDI AMBIENT)
L’edifici existent no donà resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) pel que fa a
garantir la protecció contra la humitat, que afecta bàsicament al disseny dels tancaments i al
cas que ens ocupa concretament a la coberta en la seva totalitat.
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici de les quals
només s’aplicarà i justificarà les que afecten a la present intervenció de la coberta i canal
de recollida d’aigües de pluja damunt descrit.
5.1.1

HS1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT

La coberta de l’edifici existent no garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció front a la
humitat, ja que presenta una falta d’impermeabilitat i estanquitat, amb trencament de la capa
impermeable en diversos punts, motiu pel qual es substituirà per un sistema sobreposat i
adaptat als requisits del CTE, als condicionants ambientals de la zona i a les preexistències.
La part de coberta reparada garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat.
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els
següents paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència:
Pel que fa al disseny de les façanes:
-

grau d’exposició al vent: zona eòlica C
zona pluviomètrica III
l’altura de coronament de l’edifici inferior a 15m, en un entorn poc ventós
el grau d’exposició al vent V3

El que suposa un grau d’impermeabilitat 3.
Per al disseny de murs i terres: (no s’hi intervé)
El control del risc de condensacions queda recollit i justificat en la fitxa de compliment del DB
HE.
En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus
requisits específics i prestacions de les solucions.
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Visat (si escau)

A Sabadell, a Juny de 2020
Signat:

Roger Orriols i Gil
ROA arquitectura

Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet

L’Arquitecte
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1
1.1

SISTEMA ENVOLVENTI D’ACABATS EXTERIORS
COBERTA

La proposta d’intervenció per la impermeabilització de la coberta es basa en un sistema
superficial sobreposat a la coberta grecada existent i compost per dues capes principals:
1. Aplicació d’Imprimació de resina epoxídica 100% sòlids sobre suport metàl·lic, estesa
uniformement mitjançant rastra de goma, rodet i/o airless amb una dosificació de 150
a 200 gr/m2.
2. Aplicació amb màquina de projecció bicomponent en calent, de membrana de poliurea
alifàtic d’enduriment ràpid, aplicat en estat líquid, elàstica, de dos components, 100%
sòlids, amb una dosificació de 2 kg/m2.
1.2

CANALS

Prèvia capa d’imprimació i acabat del canal es procedirà de la següent manera:
Tapat de totes les cavitats entre la xapa grecada de la vessant de coberta i la xapa de la canal
amb escuma de poliuretà projectada i/o morter baixa resistència alleugerit i classe CS I, W0,
T1, i resistència baixa de 1.5N/mm2 i densitat 10kN/m3
1. Reconstrucció de les embocadures de les buneres amb tela asfàltica o imprimació
segons els gruixos disponibles, sempre prèvia reconstrucció de les pendents.
2. Reconstrucció de les pendents dins la canal amb morter de classe CS I, W0, T1, i
resistència baixa de 1.5N/mm2.
Tota vegada s’hagi realitzat els passos anteriors es procedirà a realitzar el tractament
superficial sobreposat compost per dues capes principals:
1. Aplicació d’Imprimació de resina epoxídica 100% sòlids sobre suport metàl·lic, estesa
uniformement mitjançant rastra de goma, rodet i/o airless amb una dosificació de 150
a 200 gr/m2.
2. Aplicació amb màquina de projecció bicomponent en calent, de membrana de poliurea
alifàtic d’enduriment ràpid, aplicat en estat líquid, elàstica, de dos components, 100%
sòlids, amb una dosificació de 2 kg/m2.
1.3

REIXA DE PROTECCIÓ

Amb l'objectiu de protegir la canal est enfront de l'entrada de pilotes s'actuarà de la següent
manera:
1. Col·locació de malla de polietilè quadrada cobrint tota la superfície de la canal.
2. Ancoratge de malla a la coberta mitjançant unions mecàniques estanques cada 50cm.

2
2.1

SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
EVACUACIÓ D’AIGÜES

L’única intervenció en el sistema de recollida d’aigües és el de manteniment del sistema
existent per tal d’aconseguir la correcta estanqueïtat. Només s’actua en l’acabat de les canals
de coberta i en la reconstrucció de l’embocadura de la bunera amb la canal, actualment
malmesos i en mal estat de funcionament.
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La present intervenció no pretén actuar com a nova instal·lació sinó d’aturar les actuals
filtracions d’aigua de la coberta i canals cap a l’interior del pavelló, motiu pel qual
s’impermeabilitza amb tractament superficial. Per tant, no s’intervé pròpiament en el
sistema d’evacuació d’aigües, sinó es duu a terme una operació de manteniment
modificant l’acabat de la coberta i la canal.
En cas que en el decurs de l’obra fos necessària la intervenció en algun dels elements i
sistema de recollida d’aigües es farà de forma que es garanteixi les exigències bàsiques HS5 del CTE i d’altres reglamentacions en quant a:
-

Ventilació

-

Traçat

-

Dimensionat

-

Manteniment

en les següents condicions:
Ventilació

Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels
gasos i garanteix el correcte funcionament dels tancaments hidràulics

Traçat

El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües
residuals i dels residus evitant-ne la retenció.

Dimensionat

La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles
en condicions segures

Manteniment

Es dissenya de forma que siguin accessible

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el
compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions
fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com les especificacions del “Reglament dels
Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003).
2.1.1

DISSENY I POSADA EN OBRA

No correspon per no ser objecte del a intervenció. En cas de ser necessària la intervenció en
el disseny:
Tota nova xarxa de sanejament ha de ser separativa per l’evacuació d’aigües pluvials i
d’aigües residuals de l’edifici aquestes connectaran a la xarxa de clavegueram urbà que també
hauria de ser separativa.
2.1.1.1

Elements de la xarxa d’aigües residuals

No correspon per no ser objecte del a intervenció.
2.1.1.2

Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials

Es reconstrueixen les pendents de la canal i s’impermeabilitza la pròpia canal amb nou
tractament superficial de poliurea. Les canals existents són conformades in-situ i metàl·liques
amb pendent 0% i connectades directament a baixants.
Es saneja i reconstrueix la connexió entre les buneres i les canals.
No s’intervé en els baixants que recullen les aigües pluvials de la coberta fins als col·lectors
situats a la cota de fonamentació.
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2.1.1.3

Materials i equips

No correspon per no ser objecte de la intervenció. En cas de ser necessari actuar-hi en la
intervenció:
Cas que les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als
baixants, petita evacuació i ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals
(si fos necessari intervenir-hi). Les unions i elements especials es resolen amb peces de PVC
del mateix sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i
col·lectors.
Els registres es faran amb peces especials de tub de PVC i tap roscat i seran accessibles
directament des del nivell superior de les grades.
Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del
DB HS 5.
2.1.1.4

Dimensionat

No correspon per no ser objecte del a intervenció. En cas de ser necessari actuar-hi en la
intervenció:
Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en
condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües.
Pel que fa al cabal d’aigües pluvials, la intensitat pluviomètrica, “i”, del municipi de Santa
Coloma de Gramenet, comarca del Barcelonès, és de 110 mm/h (o l/h m2) i s’ha obtingut de
la Taula B1 en funció de la isohieta, “i”, 50, i de la zona pluviomètrica, B, que s’extreuen del
mapa de la figura B1 (Apèndix B del CTE DB HS 5).
2.1.1.4.1

Xarxa de petita evacuació d’aigües pluvials

No correspon per no ser objecte d’intervenció. En cas de ser necessari actuar-hi en la
intervenció:
1. L’àrea de la superfície de pas de l’element filtrant de cada caldereta (cassoleta) ha
d’estar compresa entre 1,5 i 2 vegades la secció recta del tub al qual es connecta.
2. El nombre mínim de buneres que s’han de disposar segons la taula 4.6 del DB HS6 és
per una vessant de coberta amb una superfície de 2.391,37m2 de 16uts, considerant
un rati de 1bunera/150m2 sup. Coberta)
3. El nombre de recollida ha de ser suficient per a que no hi hagi desnivells majors a
150mm i pendents màximes de 0,5%, i per evitar una sobrecàrrega excessiva de la
coberta
4. S’instal·larà sobreeixidors per evitar possibles sobrecàrregues en la coberta.
2.1.2

CANALS DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS

La única intervenció que es duu a terme és la de garantir l’estanqueïtat de les canals existents,
mitjançant la impermeabilització superficial, no variant ni els diàmetres ni seccions de les
existents. No és objecte de la intervenció modificar el disseny sinó el de manteniment de la
instal·lació existent.
No correspon per no ser objecte d’intervenció. En cas de ser necessari actuar-hi en la
intervenció:
1. El diàmetre nominal de canal d’evacuació de les aigües pluvials de secció rectangular
s’incrementarà en un 10% a l’obtinguda com a semicircular. El diàmetre nominal del
canaló d’evacuació d’aigües pluvials de secció semicircular per una intensitat
pluviomètrica de 110mm/h, que s’obté de la taula 4.7 del DB HS6 per proporcionalitat
lineal, és de 500mm que incrementat pel 10% resulta un total de 550mm.
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2.1.3

BAIXANTS DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS

No correspon per no ser objecte d’intervenció. En cas de ser necessari actuar-hi en la
intervenció:
1. El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per cada
baixant d’aigües pluvials, obtingut de la taula 4.8 del DB HS6 per una superfície servida
de 137m2 i per una pluviometria de 110mm/h, és de 82.5mm, és a dir, de 90mm. No
obstant això es preveu uns baixant de diàmetre nominal de 125mm per evitar
retencions en l’engulliment de l’aigua d’avingudes sobtades de pluja.
2.1.4

COLLECTORS DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS

No correspon per no ser objecte d’intervenció. En cas de ser necessari actuar-hi en la
intervenció:
Es comprova la dimensió del diàmetre del col·lector existent que, segons la taula núm. 4.9 del
DB HS6, ha de ser major a 200mm. El col·lector és d’entre 200 i 250mm, per tant és correcte
el dimensionat del col·lector existent.
2.1.5

VENTILACIÓ PRIMÀRIA, SECUNDARIA I TERCIÀRIA

No correspon al sistema de recollida d’aigües pluvials objecte del present projecte.
Visat (si escau)

A Sabadell, Juny de 2020
Signat:

Roger Orriols i Gil
ROA arquitectura

Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet

L’Arquitecte
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1

ÀMBIT GENERAL

1.1

NORMATIVA TÈCNICA GENERAL DE L’EDIFICACIÓ

Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105

31/12/02)

Modificada

pels

Codi Tècnic de l’Edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D. 462/71 (BOE: 24/3/71)

2

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT

2.1
2.1.1

REQUISITS BÀSICS DE FUNCIONALITAT
FUNCIONALITAT

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges
D 282/91 (DOGC: 15/1/92)
Llei de l'habitatge
Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92)
Llibre de l'edifici
D 206/92 (DOGC: 7/10/92)
Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de
l'estat de conservació dels edificis d'habitatges
D 158/97 (DOGC: 16/7/97)
Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat
D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04)

2.1.2

ACCESSIBILITAT

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 DOGC: 25/11/91
Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91
D 135/95 DOGC: 24/3/95
Ley de integración social de los minusválidos
Ley 13/82 BOE 30/04/82
CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

2.1.3

TELECOMUNICACIONS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005)
Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de
la Edificación
Ley 38/1999 (BOE 6/11/99)
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2.2
2.2.1

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT
SEGURETAT ESTRUCTURAL

CTE DB SE Seguretat Estructural
SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat
SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

2.2.2

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBECPI-91
D 241/94 (DOGC: 30/1/95)
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI)
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

2.2.3

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ

CTE DB SU Seguretat d’Utilització
SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006

2.3
2.3.1

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT
SALUBRITAT

CTE DB HS Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16/02/2006

3

SISTEMES CONSTRUCTIUS
RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de
hormigón en las obras de construcción
O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)
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RC-03 Instrucción para la recepción de cementos
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)
RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de
construcción
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)
RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de
construcción
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 ( BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007)
i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Materials i element de construcció
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85)
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04)

4

CONTROL DE QUALITAT
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD
1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005)
Control de qualitat en l'edificació
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89,
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)
Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació.
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98)
Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97)
Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i
d'elements resistents components de sistemes
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95)

5

RESIDUS D’OBRA I ENDERROC
Residus
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04)
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Visat (si escau)

A Sabadell, Juny de 2020
Signat:

Roger Orriols i Gil
ROA arquitectura

Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet

L’Arquitecte
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RD RESUM DADES GENERALS

RESUM DE DADES
1. Títol Projecte:

2. Arquitecte Autor del
projecte:
3. Autor i titulació Estudi
Bàsic de S. i S.:
4. Entitat que ha
encarregat el treball:
5. Departament/Entitat
receptor de l’obra:
6. Tipus d’actuació:
7. Emplaçament
8. Titularitat de l’edifici:
9. Pressupost total
previst per l’actuació:
10. Número de referència
Ajuntament:
11. Termini estimat per
l’execució de l’obra:
12. Classificació
requerida al
Contractista:
13. Període de redacció
del Projecte i Estudi
de Seguretat i Salut:

Projecte bàsic i d’execució d’impermeabilització del
Pavelló Poliesportiu El Raval, de Santa Coloma de
Gramenet
Roger Orriols Gil ( ROA arquitectura )
Roger Orriols Gil, arquitecte i arquitecte tècnic (ROA
arquitectura)
(UR) Serveis territorials, urbanisme, comerç
Codi: 2020/7900/34201/6320100
(UR) Urbanisme. Servei de Manteniment d’edificis
Parcial de reforma i reparació
c/Monturiol núm 51 – Santa Coloma de Gramenet
Pública: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
99.926,39€ (PEC sense IVA)
22019008900
4 setmanes
Grup C) Edificacions: Subgrups 1, 2, 3, 4, 7 i 9
Grup J) Instal·lacions mecàniques: Subgrup 4
05/2020

ANTECEDENTS I DADES DE L’AUTOR DEL PROJECTE
Projecte bàsic i d’execució de reforma i reparació de la coberta del Pavelló El Raval, de Santa
Coloma de Gramenet, redactat per Roger Orriols Gil, arquitecte (ROA arquitectura), amb
domicili a c/Joaquim Costa, 84, 08206 Sabadell, Tel. 93 724 79 03, amb DNI:34758637W,
col·legiat del COAC núm. 49109/8, d’acord amb l’encàrrec de l’Ajuntament de Santa
coloma de Gramenet amb data 25/03/2020.

OBSERVACIONS
Per a la redacció del present projecte han estat tingudes en compte les instruccions, consultes
i contactes mantinguts amb Serveis Tècnics de l’Ajuntament
A Sabadell, Juny de 2020
Signat:

Roger Orriols i Gil
ROA arquitectura
L’Arquitecte
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DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

ROA

2003-RAV
LLISTAT PLÀNOLS

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REPARACIÓ DE LA IMPERMEABILITAZCIÓ DE LA COBERTA DEL
PAVELLÓ POLIESPORTIU "EL RAVAL" DE STA. COLOMA DE GRAMENET

CAPÍTOL

Nº
PLÀNOL

FASE

NOM DEL PLÀNOL

NOM DE L'ARXIU

ESCALA
A3

A : ARQUITECTURA EDIFICACIÓ
A-01
BEX ANTECEDENTS I EMPLAÇAMENT A01_BEX_2003-RAV_01_---_SIE.dwg 1/2000_1/750
A02_BEX_2003-RAV_12_---_DET.dwg
1/10_1/5
A-02
BEX INTERVENCIÓ. DETALLS
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1
1.1
1.1.1

PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES GENERALS
CAPÍTOL PRELIMINAR. DISPOSICIONS GENERALS
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions
particulars del Projecte. Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat
regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les
intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació aplicable, al
Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus tècnics i
encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre
ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.
1.1.2

DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA

Article 2.-Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel
que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:
Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra
si és que existeix.
El Plec de Condicions particulars.
El present Plec General de Condicions.
La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretació, complement o precisió de les seves determinacions.
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota
preval sobre la mida a escala.
1.2

1.2.1
1.1.1.1

CAPÍTOL I .CONDICIONS FACULTATIVES
EPÍGRAF 1: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES
L’arquitecte director

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director:
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació
reals del sòl.

projectada a les característiques

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i
complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions
complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta.
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la
direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte
de la recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra.
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1.1.1.2

L’aparellador o arquitecte tècnic

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de
les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica
d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.
c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscs del treball en la realització
de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Higiene per a la seva aplicació.
d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament
amb l'Arquitecte i amb el Constructor.
e) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene
en el treball, controlant-ne la seva correcta execució.
f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb
les regles de bona construcció.
g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons
les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el
projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor,
donant-li, en tot cas, es ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran les
mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.
h) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,
a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.
i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
1.1.1.3

El constructor

Article 5.- Correspon al Constructor:
Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació de l'estudi
corresponent i disposar en tot cas, l'execució de les mesures preventives, vetllant pel seu
acompliment i per l’observança de la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el
treball.
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de
l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions
dels subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per
prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no
comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que
s'hi practiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris
per l'acompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
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i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
1.2.2

EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O
CONTRACTISTA
Verificació dels documents del projecte

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.
Pla de seguretat i higiene
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui, en tot cas, l'Estudi
de Seguretat i Higiene, presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la Direcció facultativa.
Oficina a l’obra
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell
adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:
-El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en
l'Arquitecte.

el seu cas, redacti

-La Llicència d'obres.
-El Llibre d'Ordres i Assistències.
-El Pla de Seguretat i Higiene.
-El Llibre d'Incidències.
- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball.
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5-j.
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment
condicionada per a treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
Representació del contractista
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a
delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la
Contracta. Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. Quan
la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig,
segons els casos. El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o
especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de
dedicació compromesa. L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de
qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà
l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui
esmenada la deficiència.
Presència del constructor en l’obra
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà
present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la
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pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que
calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions.
Treballs no estipulats expressament
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona
construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada
unitat d'obra i tipus d'execució. En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions
particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la
propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per
100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels document del projecte
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions
o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran
precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies
subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos
o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. Qualsevol
reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el
Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués
dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités.
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic,
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la
correcta interpretació i execució del projecte.
Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions
demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte,
davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar
la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a
l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas
serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.
Recusació pel contractista del personal nomenat per l’arquitecte
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal
encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es
designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. Quan es cregui perjudicat per
la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per
això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
Faltes del personal
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta
incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà
requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la
pertorbació.
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes
i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i
sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.
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1.2.3

EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS,
MATERIALS I MITJANS AUXILIARS
Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i el seu tancament
o ballat.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.
Replanteig
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les
referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests
treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una
vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un
plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió
d'aquest tràmit.
Començament de l’obra, ritme d’execució dels treballs
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies
d'anticipació.
Ordre del treballs
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta,
excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi
convenient variar.
Facilitat per a altres contractistes
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà
de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats
a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra.
Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes
per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el
Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per
l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la
Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o
qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.
Pròrroga per causa de força major
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Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest
no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en
els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte.
Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis
acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita.
Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres
estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a
excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
Condicions generals d’execució dels treballs
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les
modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la
responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb
allò especificat a l'article 11.
OBRES OCULTES Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults
a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin
perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat i se n'entregaran: un a
l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats
per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents
indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.
Treballs defectuosos
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides
en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat
document. Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi
poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats
o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en
les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic
detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells
col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que
s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. Si la Contracta no estimés justa la decisió
i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte
de l'obra, que ho resoldrà.
Vicis ocults
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència
de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment,
i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per
reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a
l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els
vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.
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Dels materials i dels aparells, la seva procedència
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en
els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de
Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada.
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de
presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que
hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats,
procedència i idoneïtat de cadascun.
Presentació de mostres
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials
amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra.
Materials no utilitzables
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament
i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin
utilitzables en l'obra. Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert
en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. Si no s'hagués preceptuat res sobre el
particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor
d'aquests materials i les despeses del seu transport.
Materials i aparells defectuosos
Article 33.- Quan els materials, elements instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca
de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per
al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al
Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al
qual es destinen. Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els
materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne
les despeses a la Contracta. Si els materials, elements instal·lacions o aparells fossin
defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu
que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.
Despeses ocasionades per proves i assaig
Article 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements
que intervinguin en l'execució de les obres, seran per compte de la contracta. Tot assaig que
no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà començar-se de
nou a càrrec també de la Contracta.
Neteja de les obres
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de
runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra
ofereixi bon aspecte.
Obres sense prescripcions
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no
existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació
restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la
Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona
construcció.
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1.2.4

EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D’EDIFICIS I OBRES ANNEXES
De les recepcions provisionals

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la
proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció
provisional. Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de
l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants
que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial
o unitats especialitzades. Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta
amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a
córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament,
els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. Quan
les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al
Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini
per a esmenar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la
recepció provisional de l'obra. Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se
rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.
Documentació final de l’obra
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres,
amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges,
amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret
515/1989, de 21 d'abril.
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l’obra
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador
o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o
del seu representant. S'estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per
l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo
resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança.
Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en
qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos.
Conservació de les obres rebudes provisionalment
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les
recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. Si l'edifici fos ocupat o
emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús
seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les
instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta.
De la recepció definitiva
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia
en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual
cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a
la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que
poguessin afectar-li per vicis de construcció.
Pròrroga del terminin de garantia
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés
en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al
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Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no
s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el
termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars,
instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en
condicions de ser recomençada per una altra empresa. Les obres i treballs acabats per
complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. Transcorregut el
termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte
Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció.
1.3
1.3.1

CAPÍTOL II. CONDICIONS ECONÒMIQUES
EPÍGRAF 1: PRINCIPI GENERAL

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre
puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les
condicions contractualment establertes.
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se
recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de
pagament.
1.3.2

EPÍGRAF 2: FIANCES

Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents,
segons que s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100
del preu total de contracta (art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa
proporció.
1.3.2.1

Fiança provisional

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a
prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà
d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra,
d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de
dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de
Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el
seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació
de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat
anterior.
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec
de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui
comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de
pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari
perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.
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1.3.2.2

Execució de treballs amb càrrec a la fiança

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar
l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del
Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions
a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir
l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció.
1.3.2.3

De la seva devolució en general.

Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi
trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir
que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de
l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...
1.3.2.4

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials.

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions
parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.
1.3.3
1.3.3.1

EPÍGRAF 3: DELS PREUS
Composició dels preus unitaris

Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.
Es consideren costos directes:
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin
directament en l'execució de la unitat d'obra. b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra,
que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva
execució. c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció
d'accidents i malalties professionals. d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc.
que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en
l'execució de la unitat d'obra. e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària,
instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems,
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal
tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.
Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de
l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos
directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
1.3.3.2

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides
anteriors. Preu d'Execució material S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut
per la suma dels anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial.
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1.3.3.3

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i
el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu.
1.3.3.4

Preus de contracta import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin
a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra,
es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en
concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per
100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.
1.3.3.5

Preus contradictoris

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar
alguna circumstància imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista
abans de començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions
Particulars.
Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre
de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del
contracte.
1.3.3.6

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació
o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels
preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució
de les obres (amb referència a Facultatives).
1.3.3.7

Formes tradicionals de medir o d’aplicar els preus

Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a
l'aplicació dels preus o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò
previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec
General de Condicions particulars.
1.3.3.8

De la revisió dels preus contractats

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en
tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el
Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de
Contracte.
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió
corresponent d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars,
percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3
per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el
Calendari de la oferta.
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1.3.3.9

Emmagatzemant de materials

Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematge de materials o aparells
d'obra que la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat
d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.
1.3.4
1.3.4.1

EPÍGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ
Administració

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per
a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un
representant seu o bé mitjançant un constructor.
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.
1.3.4.2

Obres per administració directa

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si
mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat
expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de
l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva,
intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers
contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat
de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com
autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i
Contractista.
1.3.4.3

Obres per administració delegada o indirecta

Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un
Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi
les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. Són, per tant, característiques peculiars
de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:
a)

1.3.4.4

Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor
totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el
Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'ArquitecteDirector en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials
i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. b) Per part del
Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que,
en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent
per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses
efectuades i abonades pel Constructor.
Liquidació d'obres per administració

Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o
indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions
particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual
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s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells
per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat
que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra.
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació
vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici
i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica
dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons
especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el
termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada
d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat
o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és
sempre a compte del Propietari. A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia
obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà,
si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en
aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius
d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per
administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix.
1.3.4.5

Abonament al constructor dels comptes administració delegada

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració
delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats
aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. Independentment, l'Aparellador o
l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra realitzada,
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per
als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment.
1.3.4.6

Normes per a l’adquisició dels materials i aparells

Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada
es reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li
autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts,
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los.
1.3.4.7

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que
preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes
o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments
normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit
al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la
producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. Si un cop feta aquesta
notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals,
el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del
quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al
Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de
no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el
cas a arbitratge.
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1.3.4.8

Responsabilitats del constructor

Article 66.- En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà
responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades
per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres
persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents
s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable
del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes
establertes en aquest article. En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està
obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents
o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.
1.3.5
1.3.5.1

EPÍGRAF 5: DE VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS
Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en
el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptiu una altra cosa, l'abonament dels
treballs s'efectuarà així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació,
disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta,
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades.
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable
estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les
compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen
el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials
diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director.
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior.
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec
General de Condicions econòmiques" determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
1.3.5.2

Relacions valorades i certificacions

Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de
les obres executades durant els terminis previstos, segons la medició que haurà practicat
l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al
resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per
a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint
present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte
a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc.
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per estendre aquesta relació,
l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les
d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de
recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la
seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri
oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà
o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució
i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de
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l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i
Legals". Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'ArquitecteDirector expedirà la certificació de les obres executades. De l'import se'n deduirà el tant per
cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. El material emmagatzemat a
peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta
per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte,
sense afectar-los del tant per cent de Contracta. Les certificacions es remetran al Propietari,
dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la
liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les
obres que comprenen. Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el
termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les
certificacions s'estendran a l'origen.
1.3.5.3

Millores d'obres lliurement executades

Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés
materials de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o
substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions
més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li,
qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà
dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués
construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.
1.3.5.4

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole
econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada,
s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació
s'expressen: a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades
mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. b) Si hi ha
preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. c) Si no hi ha preus contractats per a
unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista,
exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra
s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director
indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per
portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a
l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que
es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici
Industrial del Contractista.
1.3.5.5

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol
índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del
Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació
de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari
per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament
amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de
Condicions Particulars.
1.3.5.6

Pagaments

Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.
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L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra
conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.
1.3.5.7

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin
executat treballs, per al seu abonament es procedirà així:
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada,
no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva
realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost
i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en
els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva
realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de
l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran
i abonaran els preus del dia, prèviament acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la
construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al
Contractista.
1.3.6
1.3.6.1

EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament
de les obres

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000)
de l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del
dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
1.3.6.2

Demora dels pagaments

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què
correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament
d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. Si encara
transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense
realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedintse a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats,
sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no
excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat
en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada
sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost
corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte.
1.3.7
1.3.7.1

EPÍGRAF 7: VARIS
Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi
manat per escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com
la dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en
les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del Projecte, a no ser que
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. En tots aquests
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casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva
execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els
preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes
millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. Se seguirà el
mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
1.3.7.2

Unitats d'obra defectuoses però acceptables

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable
segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament
després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució,
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i referla d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini.
1.3.7.3

Assegurança de les obres

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps
que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en
cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat
per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del
Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que
aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat
expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import
per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el
contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials
emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a
allò que representi la
indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys
causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. En les
obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada
i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota
la part de l'edifici afectada per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els
posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de
recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions.
1.3.7.4

Conservació de l'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra
durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans
de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà disposar
tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la
seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta.
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de
resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'ArquitecteDirector fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a
càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els
indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. En tot cas,
tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions
Econòmiques".
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1.3.7.5

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i
prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari,
tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte,
en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a
indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o
materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no
hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el
Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.

A Sabadell, Juny de 2020
Signat:

Roger Orriols i Gil
ROA arquitectura

Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet

L’Arquitecte

El promotor

El present Plec General, que consta de 18 pàgines, es subscriu en prova de conformitat per
la Propietat i el Contractista en quadruplicat exemplar, un per cada una de les parts, el tercer
per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi
d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o
discrepàncies.
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2

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

2.1 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
2.1.1

SOBRE ELS COMPONENTS

2.1.1.1 Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les
condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i
materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en
funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE
de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre,
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o
altres Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran
les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis,
sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents
directives Europees.
2.1.1.2 Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i
sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui
els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys,
els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament,
inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan
sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les Directives
Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà
comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà,
si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les
seves característiques tècniques.
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2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la
reglamentació vigent, o bé segons l’especificat en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte
o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
2.1.2

SOBRE L’EXECUCIÓ.

2.1.2.1 Condicions generals
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte
les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1
Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves
modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la
legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions
del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.
Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord
amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats.
Part I capítol 2 del CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada
unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta
execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que
s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva
i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden
tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi
intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de
qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es
contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes,
equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5
2.1.3

SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA.

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article
7.4 Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que
puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en
el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable.
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2.1.4

SOBRE LA NORMATIVA VIGENT

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que
en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN,
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.
2.2 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D’OBRA
Donada l’extensió del document, aquest apartat només està disponible en document digital.

A Sabadell, Juny de 2020
Signat:

Roger Orriols i Gil
L’Arquitecte
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1
1.1

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
SITUACIÓ DE L’OBRA
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1.2

LOCALITZACIÓ SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT I SEGURETAT I
MITJANS D’EVACUACIÓ

HOSPITAL DE L’ESPIRIT SANT

Avinguda Mossèn Josep Pons i Ribadà, s/n T: 933 86 02 02

C.A.P. – Atenció primària Santa Rosa

c/ Elcano, 18

T: 934 66 57 30

AMBULÀNCIA

T: 972 730 422

BOMBERS SANTA COLOMA

T: 933 918 080

POLICIA LOCAL

T: 934 624 010

POLICIA LOCAL URGÈNCIES

T: 092

URGÈNCIES SERVEIS PÚBLICS GENE.

T: 112

URGÈNCIES SEGURETAT BOMBERS GENE.

T: 085

URGÈNCIES SEGURETAT MOSSOS GENE

T: 088

URGÈNCIES AMBULÀNCIES GENE.

T: 061

URGÈNCIES BOMBERS GENE.

T: 080

Visat (si escau)

A Sabadell, Juny de 2020
Signat:

Roger Orriols i Gil
ROA arquitectura

Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet

L’Arquitecte
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1.3

DADES GENERALS DE L'OBRA

1.3.1

TIPOLOGIA DE L’OBRA I SITUACIÓ

Projecte

Impermeabilització de coberta i canal del Pavelló El Raval

Tipus Intervenció

Parcial de Reforma i Reparació

Emplaçament

c/ de Monturiol

Número

51

Població

Santa Coloma de Gramenet

Codi Postal

08923

Municipi

Santa Coloma de Gramenet

Comarca

Barcelonès

1.3.2

PROMOTOR/S:

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

DNI

P0824500C

Adreça

Plaça de la Vila

núm.

1

Municipi

Santa Coloma de Gramenet

Codi Postal

08921

1.3.3

REDACTOR/S DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ROA ARQUITECTURA
NIF

34758637W

C/ Joaquim Costa

Núm.

84

Sabadell

Codi Postal

08206

NIF

34758637W

Arquitecte

Roger Orriols i Gil

Adreça
Municipi

1.3.4

Col·legiat : 49109/8

REDACTOR/S DEL PROJECTE

ROA ARQUITECTURA
Col·legiat : 49109/8

Arquitecte

Roger Orriols i Gil

Adreça

C/ Joaquim Costa

Núm.

84

Municipi

Sabadell

Codi Postal

08206

1.3.5

COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L’ELABORACIÓ DEL PROJECTE

ROA ARQUITECTURA
NIF

34758637W

C/ Joaquim Costa

Núm.

84

Sabadell

Codi Postal

08206

Arquitecte

Roger Orriols i Gil

Adreça
Municipi

Col·legiat : 49109/8
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1.4

RELACIÓ DE DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS

1.4.1

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL

El pressupost d’execució material per la impermeabilització de la coberta i els canals de
recollida d’aigües del Pavelló “El Raval”, situat al municipi de Santa Coloma de Gramenet,
s’ha estimat en 83.971,75 euros (VUITANTA-TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-UN
EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
1.4.2

PRESSUPOST DELS TREBALLS DE SEGURETAT (1,5% S/PEM)

El pressupost dels treballs de Seguretat i Salut s’ha estimat en 1.221,94 euros (MIL DOSCENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
1.4.3

TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 4 setmanes.
1.4.4

MÀ D’OBRA PREVISTA

Variable segons les fases d’obra, considerant un estimació de mà d’obra en punta d’execució
de l’obra de 6 persones.
Visat (si escau)

A Sabadell, Juny de 2020
Signat:

Roger Orriols i Gil

Ajuntament de Sta. Coloma de Gramenet

ROA arquitectura
L’Arquitecte
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1.5

OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

El present E.B.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de
la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres
del Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen
de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment
dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per
ales quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics
i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de
treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut,
que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb
antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin
i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure
el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
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1.6

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
-

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà
de dedicar a les diferents feines o fases del treball.
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb
els següents principis generals:
-

Evitar riscos.
,Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
Combatre els riscos a l'origen.
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels
llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de
reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització
del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors
ambientals en el treball.
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
Donar les degudes instruccions als treballadors.

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
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1.7
1.7.1

CONDICIONS DE L’ENTORN
TOPOGRAFIA

Intervenció en la coberta d’un edifici consolidat.

1.7.2

CONDICIONS FÍSIQUES I D’ÚS DELS EDIFICIS DE L’ENTORN

PB, PB+1,PB+2, PB+3 i PB+4, ús principalment d’habitatge i equipament escolar.

1.7.3

UBICACIÓ DELS VIALS

c/ Sardana
Densitat de circulació

Baixa

Amplada carrer

8,40 m

Amplada vorera

2+2m

c/ d’En Ginesta
Densitat de circulació

Baixa

Amplada carrer

12,3 m

Amplada vorera

1,2 + 8.9 m

c/ Monturiol
Densitat de circulació

Baixa

Amplada carrer

10 m

Amplada vorera

2+3m

1.7.4

COMUNICACIONS

Carretera

Carretera B-10

Metro

Can Peixauet – L9N

1.7.5

SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS AFECTATS

Aigua

AIGÜES DE BARCELONA

Soterrat

Gas

GAS NATURAL

Soterrat

Electricitat

ENDESA

Aeri

Sanejament

AJUNTAMENT

Soterrat

Altres

Abans de l’inici de l’obra es recollirà informació de les Companyies Subministradores
de Serveis per conèixer la situació dels possibles serveis afectats. A aquests efectes
es donaran les instruccions necessàries per a “l’Actuació amb els Serveis Afectats”
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació
de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i
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estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen
l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o
omissions.
És obligació del Contractista recollir, comprovar i corroborar tota la informació que sol·licitarà
als titulars de les obres i serveis, i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades,
per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o
la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran
objecte d’abonament independent.

1.7.6

SERVITUDS

No existeixen servituds afectades (de pas, de vol (grues), línies elèctriques, etc.) segons
es descriu en el projecte d’execució.
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes
relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums
i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes
construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni
l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com
amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre
de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries
de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant,
no seran objecte d’abonament independent.
1.7.7

CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES

No existeixen fenòmens meteorològics de rellevància per aquesta zona i clima propis de l’oest
del mediterrani.
1.8
1.8.1

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
DESCRIPCIÓ GENERAL

(Veure capítol 4.3 – MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA)
1.8.2

CARACTERÍSTIQUES DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS

(Veure capítol MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA)
1.9
1.9.1
1.9.1.1

ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DE LA SEGURETAT A L’OBRA
IMPLANTACIÓ DE L’OBRA
Treballs previs

Donat que la totalitat dels treballs es duu a terme des de la coberta del pavelló, i que es poden
precipitar materials a la vorera i al passatge nord-est, es procedirà al ballat perimetral de tot
l’àmbit d’actuació a nivell de la vorera afectada per les possibles caigudes de material. El ballat
donarà compliment als requisits de la normativa municipal. S’instal·larà un cartell informatiu
de seguretat i salut a l’obra en l’accés a aquesta.
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1.9.1.2

Accessos

Es preveu un accés pel carrer Monuriol i des d’aquest al passatge lateral ubicat a la façana
sud de l’edifici, des d’on es podrà efectuar l’elevació de material i l’entrada de tota la
maquinària a l’obra. La zona d’aplec de materials es situa al parc.
L’entrada de personal es preveu també pel carrer Monturiol separada de l’accés de la
maquinària. En cert moment el personal haurà d’entrar a l’interior del Pavelló per efectuar
treballs que només és es poden dur a terme des de l’interior.
1.9.1.3

Instal·lació elèctrica provisional d’obra

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar
la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els
talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra.
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure un
que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista
i comprovació de l’instal·lador.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
1.9.1.4

Connexió de servei

-

Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.

-

La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.

-

Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).

-

Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense
pas de vehicles.

1.9.1.5

Quadre General

−

Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament
la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

−

Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

−

Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots
els conductors, inclòs el neutre).

−

Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 Ω). A l’inici de l’obra es realitzarà una
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit
després de realitzats els fonaments.

−

Estarà protegida de la intempèrie.

−

És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.

−

Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D.

−

485/97).
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1.9.1.6

Conductors

−

Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la
seva impressió sobre el mateix aïllament.

−

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats
de les zones de pas de vehicles i / o persones.

−

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs“ d’endolls, mai amb
regletes de connexió, retorciments i envetats.

1.9.1.7

Quadres secundaris

−

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser
de doble aïllament.

−

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

−

Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més
convencional dels equips secundaris per planta és el següent:

1.9.1.8

·

1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A.

·

1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

·

1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA.

·

4 Magnetotèrmics 2P : 16 A.

·

1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.

·

1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A.

·

2 Connexió de corrent 2P : 16 A.

·

1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).

·

1 Connexió de corrent 2P : 16 A.
Connexions de corrent

−
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió
d’equips de doble aïllament.
−

S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.

−

Es faran servir els següents colors:

o

Connexió de 24 v : Violeta.

o

Connexió de 380 v : Vermell

o

Connexió de 220 v : Blau.

−

No s’empraran connexions tipus “lladre”.

1.9.1.9

Maquinària elèctrica

−

Disposarà de connexió a terra.

−

Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.

−

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres
aparells d’elevació fixos.

−
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla
normalitzada.
1.9.1.10

Enllumenat provisional

−

El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

−

Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.

−

Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim
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a la virolla.
−

Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la
inaccessibilitat a les persones.

1.9.1.11

Enllumenat portàtil

−

La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

−

Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat
anticops i suport de sustentació.

1.9.1.12

Instal·lació d’aigua provisional d’obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perquè a instal·lar l’escomesa i comptador provisional de l’aigua. El
contractista instal·larà un derivació individual cap a l’interior de l’obra amb els punts de
consums necessaris pel desenvolupament de les obres.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de polietilè o coure, dimensionat
segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot
allò garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.
1.9.1.13

Instal·lació de Sanejament provisional d’obra

No.
1.9.1.14

Organització de l’obra

Abans de l’inici de l’obra s’estudiaran l’aproximació a l’obra, les instal·lacions sanitàries,
vestuaris i oficina (si escau), l’aplec de materials, equip i mitjans necessaris per a realitzar
l’obra, així com els materials de construcció emprats, els accessos a l’obra, els desplaçaments
horitzontals i verticals així com s’acotaran les zones i evitaran les interferències entre les
diferents activitats i nivells de l’obra.
1.10

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

L’accés a l'obra es realitzarà per les portes d’accés del pavelló i pel passatge lateral sud i és
possible que sigui necessària l'ocupació de la via publica per acopi de materials sobrants. En
cas que per la dinàmica de l’obra fos necessari l’accés des de carrer amb ocupació de via
pública es sol·licitaran els permisos municipals corresponents i a la delimitació, ballat i
senyalització per a tal finalitat.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la
implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució.
A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i
senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements
urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui.
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits
destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les
mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a
l’Autoritat que correspongui.
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Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el
cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a
l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització
corresponent.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels
elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT
aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de
protecció implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats
1.10.1
1.10.1.1

NORMES DE POLICIA
Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i
accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de
prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida
de vehicles en general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de
personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de
l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús
comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos.
1.10.1.2

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir
l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme
a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o
particular.
1.10.2
1.10.2.1

ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció,
baranes, bastides, contenidors, casetes, etc.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de
l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i
interrelacionats amb el procés constructiu.
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a
pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia
de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una
franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas
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mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la
planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la
retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un
metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest
cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants.
1.10.2.2

Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.
−
Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se
situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:
−
Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.
−
A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas
de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.
−
Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a
pas de vianants a la vorera.
-

Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

1.10.2.3

Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.
1.10.2.4

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i
tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.
1.10.3
1.10.3.1

TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC
Tanques

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, tancaran
el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.
1.10.3.2

Tipus de tanques

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fàbrica
arrebossada i pintada.
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la seva homologació, si
s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals
en operacions de càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada
de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.
Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el
seu perímetre.
Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafitis, publicitat
il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.
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1.10.3.3

Accés a l’obra

Portes d’accés a l’edifici. Les tanques en cas de ser necessàries estaran dotades de portes
d’accés independent per a vehicles i per al personal de l’obra.
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament.
1.10.4

OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC

1.10.4.1

Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i
sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.
Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi
zona d’aparcament a la calçada.
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de
l’obra.
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació dels
treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.
1.10.4.2

Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra.
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca
de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat
de l’obra i es prendran les següents mesures:
−
S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada,
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.
−
Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant
el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.
−
La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà
una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de
l’obra.
−
Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques
es netejarà el paviment.
−

Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre

-

la calçada.

1.10.5
1.10.5.1

DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA
Descàrrega

La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la gravetat,
serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors
o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les
canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per l’interior del
recinte de l’obra.
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1.10.5.2

Apilament.

No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a
un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar
en tremuges o en contenidors homologats.
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran
directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es
col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.
1.10.5.3

Evacuació

Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona
o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors.
1.10.6

PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA PÚBLICA

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la
via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura,
el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
1.10.6.1

Bastides

Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a realitzar.
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de materials
i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment de peces
metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina
inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida.
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de
visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagació de pols.
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de
caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si calgués
fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i descàrregues.
1.10.7
1.10.7.1

NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC
Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de
pols o deixalles.
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).
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Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de
l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual
s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes.
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
1.10.7.2

Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà
d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser
específicament autoritzades per l’Ajuntament.
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions
poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà
obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic.
1.10.7.3

Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
1.10.7.4

Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei
de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra.
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i sub-contractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.
1.10.8
1.10.8.1

CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC
Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials
de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
1.10.8.2

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:
En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).
1.10.8.3

Elements de protecció

Pas vianants: Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a
la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).
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Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats,
les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m).
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es
col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.
1.10.8.4

Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi
enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram
(intensitat mínima 20 lux).
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós
i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x
100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
1.10.8.5

Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació
d’elements d’abalisament i defensa:
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar
l’obstacle de les obres.
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids,
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.
1.10.8.6

Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces.
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre
la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de
protecció.
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1.10.8.7

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les següents condicions mínimes:
−

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.

−
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un
cercle d’1,5 m de diàmetre.
−

No podran haver-hi escales ni graons aïllats.

−

El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

−
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
−
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un
pendent màxim del 12%.
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de
senyalització.
1.10.8.8

Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.
Els passos i itineraris es mantindran nets.
1.10.8.9

Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. El
termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.
1.10.9
1.10.9.1

PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA
Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de
Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu.
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin
quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El
contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures
d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre
que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran
de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.
1.10.9.2

Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o
per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades
d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic.
ROA · 2003-RAV · Impermeabilització de la coberta del Pavelló “El Raval” de Sta Coloma de Gramenet

146

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament
durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de
coordinar les operacions.
1.11

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS EN LA REALITZACIÓ DE L’OBRA

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació
els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden
donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient
pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
Els treballs duts a terme en la construcció de l’immoble es realitzen des de l’interior de
l’habitatge sense necessitat d’ocupació de les finques veïnes, donat que la implantació de la
construcció és aïllada.
No obstant, cal disposar com a mínim d’un treballador en la vorera en el moment de l’entrada
i sortida de material i de contenidors de residus, així com la delimitació de la zona per possibles
caigudes de material per causes sobrevingudes.
1.11.1

TREBALLS PREVIS

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

-

Cops i ensopegades.

-

Caiguda de materials, rebots.

-

Sobre esforços per postures incorrectes.

-

Bolcada de piles de materials.

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques).

1.11.2

ENDERROCS

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-

Projecció de partícules durant els treballs.

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

-

Contactes amb materials agressius.

-

Talls i punxades.

-

Cops i ensopegades.

-

Caiguda de materials, rebots.
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-

Ambient excessivament sorollós.

-

Fallida de l'estructura.

-

Sobre esforços per postures incorrectes.

-

Acumulació i baixada de runes.

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

-

Sobre esforços per postures incorrectes.

-

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar.

1.11.3

ESTRUCTURA

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

-

Projecció de partícules durant els treballs.

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

-

Contactes amb materials agressius.

-

Talls i punxades.

-

Cops i ensopegades.

-

Caiguda de materials, rebots.

-

Ambient excessivament sorollós.

-

Contactes elèctrics directes o indirectes.

-

Sobre esforços per postures incorrectes.

-

Fallides d'encofrats.

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-

Bolcada de piles de material.

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques).

-

Riscos derivats de l'accés a les plantes.

-

Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials.

1.11.4

RAM DE PALETA

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-

Projecció de partícules durant els treballs.

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

-

Contactes amb materials agressius.

-

Talls i punxades.

-

Cops i ensopegades.
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-

Caiguda de materials, rebots.

-

Ambient excessivament sorollós.

-

Sobre esforços per postures incorrectes.

-

Bolcada de piles de material.

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques).

1.11.5

COBERTA

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

-

Projecció de partícules durant els treballs.

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

-

Contactes amb materials agressius.

-

Talls i punxades.

-

Cops i ensopegades.

-

Caiguda de materials, rebots.

-

Ambient excessivament sorollós.

-

Sobre esforços per postures incorrectes.

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-

Caigudes de pals i antenes.

-

Bolcada de piles de material.

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques).

1.11.6

REVESTIMENTS, ACABATS I TANCAMENTS

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-

Projecció de partícules durant els treballs.

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

-

Contactes amb materials agressius.

-

Talls i punxades.

-

Cops i ensopegades.

-

Caiguda de materials, rebots.

-

Sobre esforços per postures incorrectes.

-

Bolcada de piles de material.

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques).
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1.11.7

MITJANS AUXILIARS I MAQUINÀRIA

-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

-

Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...).

-

Riscos derivats del funcionament de grues.

-

Caiguda de la càrrega transportada.

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

-

Cops i ensopegades.

-

Caiguda de materials, rebots.

-

Ambient excessivament sorollós.

-

Contactes elèctrics directes o indirectes.

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques.

1.12

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS

(Annex II del RD 1627/1997)
1.12.1

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball.
Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.
Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades.
Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió.
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió.
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines
de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
1.12.2

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra.

-

Senyalització de les zones de perill.
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-

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de
l'obra com en relació amb els vials exteriors.

-

Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.

-

Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents.

-

Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants

-

Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.

-

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.

-

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.

-

Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.

-

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes).

-

Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases.

-

Utilització de paviments antilliscants.

-

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.

-

Col·locació de xarxes en forats horitzontals.

-

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

-

Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.

-

Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.

-

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.

1.12.3

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.

-

Utilització de calçat de seguretat.

-

Utilització de casc homologat.

-

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes i mòbils de protecció caldrà
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat
homologat, la utilització del qual serà obligatòria.

-

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius
i minimitzar el risc de talls i punxades.

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

-

Utilització de mandils.

-

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.
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1.12.4

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS

-

Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar.

-

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors.

-

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega
i descàrrega.

-

Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veïnes).

-

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

1.12.5

PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
1.12.6

NORMATIVA APLICABLE

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
TEMPORALES O MÓVILES

Directiva 92/57/CEE
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

RD
1627/1997.
24
octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley
31/1995.
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

8

24

Junio

noviembre

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE:
31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 . 30
abril (BOE 01/05/98)

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS
Y
DATOS
QUE
DEBEN
REUNIR
LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden
TIN/1071/2010
1/5/2010)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA

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

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD
485/1997.
(BOE: 23/04/97)
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997,
(BOE: 23/04/97)

14

de

abril

En el capítol 1 exclou les obres de
construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de
mà. Modifica i deroga alguns
capítols de la “Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo”
(O. 09/03/1971)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN

LEY 32/2006

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN

RD 604 / 2006

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS
TRABAJADORES

RD 487/1997,
(BOE 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN

R.D. 488/97.
(BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D.
664/1997.
(BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS
CON
LA
EXPOSICIÓN
A
AGENTES
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997.
(BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

R.D.
773/1997.30
(BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio
(BOE:
07/08/97)
transposició
de
la
directiva
89/655/CEE
modifica
i deroga alguns capítols de la
“ordenanza de seguridad e higiene
en el trabajo”
(O. 09/03/1971)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL
TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27
(BOE: 02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001
(BOE: 21/06/01)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS

MIE-APQ-006.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

(BOE 19/10/06)

de

14

DEabril

14

abril

12

mayo

12

.

mayo

mayo

octubre

8

R.D
(BOE: 03/06/98)

junio

988/1998

O. de 20 de mayo de 1952
(BOE:
15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre de
1953
(BOE:
22/12/53)
O. 23 septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105
derogats per O de 20 gener de 1956
Derogat capítol
2177/2004
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ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART.
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y
II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
correcció d'errades:
BOE:
17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977
(BOE: 14/06/77) modificació: O. de
7 de marzo dE 1981 (BOE:
14/03/81)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D.
836/2003.
27
juny,
(BOE: 17/07/03). vigent a partir del
17 d’octubre de 2003. (deroga la O.
de 28 de junio de 1988
(BOE:
07/07/88) i la modificació: O. de 16
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE AMIANTO

O. de 31
octubre
(BOE: 07/11/84)

1984

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 7
enero
(BOE: 15/01/87)

1987

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971
(BOE:
16
I
17/03/71)
correcció
d'errades
(BOE:
06/04/71)
modificació: (BOE:
02/11/89) derogats alguns capítols
per: LEY 31/1995, RD 485/1997,
RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 I RD
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificació: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5
modificació: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS
DE
RESPIRATORIAS.
FACIALES

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificació: BOE: 29/10/75

PROTECCIÓN
PERSONAL
DE
VIAS
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
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DE

VIAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS
DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
DE
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

VIAS

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS
DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
DE
VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONÍACO

R. de 28 de julio de 1975
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificació: BOE: 01/11/75

EQUIPOS
DE
PROTECCIÓN
PERSONAL
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS
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