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DD. DADES GENERALS
DD1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE
DD1.1. Títol de l’obra
Projecte per a l’ implantació dels elements auxiliars per a la substitució de fusteries en altura, de les
finques situades al Parc de Gernika 28-30, 32-38, 40-46 de Terrassa.

DD1.2. Objecte de l’encàrrec
L’objectiu del present projecte és definir la implantació dels elements auxiliars per a la substitució de
fusteries d’ alumini en mal estat, en altura, de la urbanització del Parc Gernika de les finques del Parc de
Gernika 28-30, 32-38, 40-46 de Terrassa.
També es definiran les proteccions necessàries tant pels treballadors com per terceres persones.

DD1.3. Situació
Emplaçament:

Parc Gernika 28-30, 32-38, 40-46
País Basc 46
08227 – Terrassa
0221007DG2001A00 - Bloc G
0319503DG2001A00 - Bloc J
0319503DG2001A00 - Bloc I

Localitat:
Referència Cadastral:

REGIM DEL SÒL
Sòl urbà no consolidat.

QUALIFICACIONS I COMPONENTS DE QUALIFICACIÓ
Ordenació específica
CLAU: A6.0
ÚS DOMINANT: R
ALÇADA MÀXIMA EDIFICABLE: B+6
AFECTACIONS I RESERVES: Sectors amb desenvolupament condicionat per l’execució de
l’actuació estratègica.

DD2. AGENTS DEL PROJECTE
DD2.1. Promotor
SOMUHATESA S.A. (SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE TERRASSA)
CIF.: A-08262768
C/ Panta n 30 Bxs 08221 TERRASSA (BCN)
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Comunitats representades:
CCPP de Bloc G / Parc de Gernika 28-30 / H-6580264 /
CCPP de Bloc I / Parc de Gernika 32-38 / H-65972895
CCPP de Bloc J / Parc de Gernika 40-46 / H-66049867

DD2.2. Projectista
Bernat Navarro i Gibert, Arquitecte Tècnic i Enginyer d’Edificació col·legiat nº 12.613 pel Col·legi
d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Barcelona.
Domicili: Carrer Pascal nº 11 08230 de Matadepera, Barcelona.
DNI: 45.498.318-V
Correu electrònic: info@navarrotecnics.com
Tel.: 93 783 49 49

Terrassa, gener de 2019.

Bernat Navarro i Gibert

SOMUHATESA

Arquitecte Tècnic

Promotor
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA
INFORMACIÓ
PARTIDA

MD1.1.

PRÈVIA:

ANTECEDENTS

I

CONDICIONANTS

DE

Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec

La propietat encarrega la documentació tècnica i la direcció d’obra pel projecte d’ implantació dels
elements auxiliars per a la substitució de fusteries en altura, de les finques situades al Parc de Gernika 2830, 32-38, 40-46 de Terrassa.

MD1.2.

Marc legal

El projecte tècnic s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació aplicable.

MD2.

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

MD2.1.

Descripció general de l’edifici

Els edificis que ocupen aquestes finques es va construir a l’any 2011, segons fonts del cadastre, per tant
té una antiguitat aproximada de 8 anys.
Es tracta d’uns edificis plurifamiliars aïllats, que formen part de la urbanització Torresana, els 3 edificis
consten de 2 Plantes Soterrani, Planta Baixa i 6 Plantes Pis, amb diferents composicions.
La qualificació urbanística de les finques és de zona A3.1.: Illes d’edificació tancada del barri de
Torresana, segons el PGM.

MD2.2.

Zona de l’edifici on es fa l’actuació

La implantació del elements auxiliars es realitzaran en una zona delimitada en la part baixa de les façanes
principals del edificis a actuar.
Bloc G el camió entrarà a la zona de treball per sota el carrer de Guipúscoa, delimitada amb balles, i
estacionarà en aquest carrer ocupant gairebé la totalitat del carrer amb només pas per un vehicle en els
dos sentits; on es posarà personal a dirigir el tràfic, tal com indica els plànols.
En el bloc J el camió entrarà a la zona de treball, delimitada amb balles, pel carrer del País Basc, i
accedint a la zona enjardinada per a vianants on s’ estacionarà dins la zona delimitada, sense que el braç
articulat o qualsevol part del camió sobresurti d’aquesta zona.
En el bloc I el camió entrarà a la zona de treball, delimitada amb balles, pel carrer del País Basc, i accedint
a la zona enjardinada per a vianants on s’ estacionarà dins la zona delimitada, sense que el braç articulat
o qualsevol part del camió sobresurti d’aquesta zona.
En cap cas el camió-grúa no passarà ni es col·locarà sobre les zones de pàrquing, delimitades en plànols.
Un cop estacionat el camió, aquest no es mourà fins un cop finalitzades les feines o quan la jornada
laboral s’acabi, que es retirarà el camió fins el dia següent.
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Descripció de les obres

Les obres es basen en la substitució de les fusteries en mal estat de les finques, que ens afecten en
aquest projecte. Aquestes fusteries malmeses es troben repartides per les diferents plantes dels edificis,
que superen el 6,00 m d’altura, sent necessària la utilització de grues de alt tonatge.
Les zones on es treballarà són les façanes sud dels edificis, concretament en les fusteries d’aquestes
façanes. La actuació és en fusteries puntuals de les façanes sud.
Les façanes principals es troben amb front al carrer Guipúscoa, bloc G, i les altres dues es situen en front
el Parc Gernika, bloc J iI. En les façanes laterals i posteriors no s’hi actuarà.

QUADRE DE VIDRES A SUBSTITUÏR
Gernika
28
Bloc Gernika
28
G
Gernika
29
Gernika
32
Gernika
32
Gernika
Bloc I
36
Gernika
38
Gernika
38
Gernika
42
Gernika
Bloc 46
J
Gernika
46
Gernika
46

bxs
2a
4t
2a
4t
1a
5è
1a
4t
1a
5è
2a
1r
1a
6è
1a
5è
1a
2n
1a
2n
2a
6è
1a

vidre menjador trencat
per vandalisme

1910x254
5

canviar coixinets
vidre trencat habitació
vidre trencat habitació
vidre menjador trencat
vidre trencat habitació
vidre trencat habitació
(petit)
vidre trencat menjador
(petit)
canviar coixinets
vidre trencat
vidre trencat dormitori
(petit)
vidre trencat menjador
(petit)

1910x254
5
1910x254
5
1910x254
5
1910x254
5
930x2545
930x2545
1910x254
5
1910x254
5
930x2545
930x2545

4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats

1

Canvi de coixinets
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats

1

Canvi de coixinets
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

Superfície d'actuació total = 48,26m2.

Totes les actuacions que es realitzen en zones de via pública i/o zones comunes, i es fan
malbé els equips d’urbanització o les pròpies zones, tals com voreres, enjardinats,
faroles, etc., es restituiran abans d’ acabar les obres.

MD3.

REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE L’EDIFICI

Per determinar la solució proposada s’han tingut en compte la legislació en matèria de
seguretat relacionada en la segona part d’aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre,
segons el qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
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construcció. També s’ha tingut en compte el compliment del CTE i altres normatives
d’aplicació.

MD4.

DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’EDIFICI

SISTEMES CONSTRUCTIUS
TERRENY
No es realitzarà un estudi geotècnic del terreny, per no ser necessari.
CIMENTACIÓ.
No s’ actuarà sobre la cimentació existent dels edificis.
ESTRUCTURA.
No s’ actuarà sobre la estructura existent dels edificis.
TANCAMENTS.
S’actuarà a les façanes existents dels edificis. Substitució de les fusteries d’ alumini
existents, que es troben en mal estat.
TANCAMENTS INTERIORS.
No s’ actuarà sobre els tancaments interiors existents dels edificis..
PAVIMENTS.
No s’ actuarà sobre els paviments existents dels edificis.
REVESTIMENTS
No s’ actuarà sobre els revestiments existents dels edificis.
INSTAL·LACIONS
No s’ actuarà en les instal·lacions existents dels edificis.
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SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

PROTECCIÓ D'HUMITATS
DB HS : Salubritat
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

TEMES GENERALS

CONTROL DE QUALITAT
Control de qualitat de l'edificació.
Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1086, 28/12/1988)
(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )
* Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111, 24/02/1989)
* Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205, 11/10/1989)
* Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610, 22/06/1992)
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984)
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984
(DOGC num. 493, 12/12/1984)
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32, 06/02/1996)
(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )
-199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto.
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE núm. 84, 07/04/2010)
Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació.
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2226, 05/07/1996)
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.
Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2267, 11/10/1996)
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2374, 18/04/1997)
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,
11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ;
(BOE núm. 184, 30/07/2010)
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRES
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación.
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 144, 17/06/1971)
(Correccio errades: BOE 160 / 06/07/1971 )
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE num. 176, 24/07/1971)
Certificado final de Dirección de obras.
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 35, 10/02/1972)
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de obras de
edificación y cédula de habitabilidad.
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 33, 07/02/1985)
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere el
artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación.
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE Num. 227, 21/09/2000)
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Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001)
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 289,
03/12/2003)
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de presupuestos
para el año 2003.
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002)
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 )
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999)
200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre la
obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la
construcción.
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,
11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ;
(BOE núm. 184, 30/07/2010)
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994)
Catàleg de residus de Catalunya
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996)
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999)
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002)
(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009)
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de
protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm.
5533, 24/12/2009)
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig
dels residus.
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)
* Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de març de 2012 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm.
6094, 23/03/2012)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei
9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010)
Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108,
05/05/2012)
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SEGURETAT I SALUT
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a
línies elèctriques.
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos
de protección individual.
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311,
28/12/1992)
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57,
08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994).
Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57,
08/03/1995)
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació
complementària del Reial decret.
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 06/03/1997)
Prevención de riesgos laborales.
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco
normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix
l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE
109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48
i 49 de la Llei.
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009)
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997)
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
num. 104, 01/05/1998)
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE
num. 127, 29/05/2006)
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005)
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57,
07/03/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE
núm. 71, 23/03/2010)
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
(BOE 274, 13/11/2004)
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm.
244, 11/10/2007)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997)
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145,
17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 82, (05/04/2003)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997)
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997)
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274,
13/11/2004)
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
en las actividades mineras.
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997)
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal.
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999)
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001)
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001)
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Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106,
04/05/2006)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997)
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio de
la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE num. 127, 29/05/2006)
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24
de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE
núm. 71, 23/03/2010)
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de
nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004)
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 05/11/2005)
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 73,
26/03/2009)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido.
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006)
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )
Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.
254, 23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009)
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61,
11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de
Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010)
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la
nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la
definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ;
(BOE núm. 184, 30/07/2010)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006)
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social.
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006)
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006)
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(BOE núm. 204, 25/08/2007)
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE
núm. 63, 14/03/2009)
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE
núm. 71, 23/03/2010)
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de
protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm.
5533, 24/12/2009)
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009)
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e
inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera.
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146, 17/06/2009)
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE núm. 183, 29/07/2010)
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006)
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009)
* Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició final. Llei 9, de
29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 6035, 30/12/2011)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a radiaciones ópticas artificiales.
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99, 24/04/2010)
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(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010)
Registre de delegats i delegades de prevenció
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010)
(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de
Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009)
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de
fibrociment, a l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de
remetre's a plans aprovats anteriorment i als treballadors autònoms
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010)
Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en
les operacions de doblatge de cobertes de fibrociment
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010)
Residuos y suelos contaminados.
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011)
* Modificació. Real Decreto Ley 17, de 4 de mayo de 2012 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 108,
05/05/2012)
Se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción
Resolución, de 28/02/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 64, 15/03/2012)
Se registra y publica el acta de constitución formal de la Comisión Paritaria del Convenio general del
sector de la construcción, así como la cuota empresarial a la Fundación Laboral de la Construcción.
Resolución, de 12/03/2012 ; Ministerio de Empleo y Seguridad Social (BOE Num. 65, 15/03/2012)

Terrassa, gener de 2019.

Bernat Navarro i Gibert

SOMUHATESA

Arquitecte Tècnic

Promotor
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AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

Data: 13/02/19

K21C201A

Pàg.:

PRESSUPOST P. GERNIKA _03
ENDERROC

UA

DESCRIPCIÓ

m2

Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text

[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Gernika 28 bxs 2a

1,000

1,910

2,545

4,861 C#*D#*E#*F#

2

Gernika 29930x2545

1,000

1,910

2,545

4,861 C#*D#*E#*F#

3

Gernika 32 5è 1a

1,000

1,910

2,545

4,861 C#*D#*E#*F#

4

Gernika 32 4t 1a

1,000

1,910

2,545

4,861 C#*D#*E#*F#

5

Gernika 36 5è 2a

1,000

1,910

2,545

4,861 C#*D#*E#*F#

6

Gernika 38 1r 1a

1,000

0,930

2,545

2,367 C#*D#*E#*F#

7

Gernika 38 6è 1a

1,000

0,930

2,545

2,367 C#*D#*E#*F#

8

Gernika 46 2n 1a

1,000

1,910

2,545

4,861 C#*D#*E#*F#

9

Gernika 46 2n 2a

1,000

0,930

2,545

2,367 C#*D#*E#*F#

10

Gernika 46 6è 1a

1,000

0,930

2,545

2,367 C#*D#*E#*F#

01
02

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
K2R641E0

38,634

PRESSUPOST P. GERNIKA _03
GESTIÓ DE RESIDUS

UA

DESCRIPCIÓ

m3

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

Num. Text

[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Gernika 28 bxs 2a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

2

Gernika 29 4t 1a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

3

Gernika 30 3r 1a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

4

Gernika 32 5è 1a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

5

Gernika 32 4t 1a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

6

Gernika 36 5è 2a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

7

Gernika 38 1r 1a

1,000

0,930

2,545

0,100

0,237 C#*D#*E#*F#

8

Gernika 38 6è 1a

1,000

0,930

2,545

0,100

0,237 C#*D#*E#*F#

9

Gernika 42 4t 1a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

10

Gernika 46 2n 1a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

11

Gernika 46 2n 2a

1,000

0,930

2,545

0,100

0,237 C#*D#*E#*F#

12

Gernika 46 6è 1a

1,000

0,930

2,545

0,100

0,237 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT

1

K2R540E0

1

m3

4,836

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
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AMIDAMENTS

Data: 13/02/19

Num. Text

[C]

Tipus

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

Gernika 28 bxs 2a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

2

Gernika 29 4t 1a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

3

Gernika 30 3r 1a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

4

Gernika 32 5è 1a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

5

Gernika 32 4t 1a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

6

Gernika 36 5è 2a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

7

Gernika 38 1r 1a

1,000

0,930

2,545

0,100

0,237 C#*D#*E#*F#

8

Gernika 38 6è 1a

1,000

0,930

2,545

0,100

0,237 C#*D#*E#*F#

9

Gernika 42 4t 1a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

10

Gernika 46 2n 1a

1,000

1,910

2,545

0,100

0,486 C#*D#*E#*F#

11

Gernika 46 2n 2a

1,000

0,930

2,545

0,100

0,237 C#*D#*E#*F#

12

Gernika 46 6è 1a

1,000

0,930

2,545

0,100

0,237 C#*D#*E#*F#

01
03

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
EC1FM931

4,836

PRESSUPOST P. GERNIKA _03
VIDRES

UA

DESCRIPCIÓ

u

Vidre aïllant de lluna de trempat amb cantells arrenats ( pulits ) de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4
mm de gruix ( tipus guardian sun o similiar baix emissius amb factor solar a definir per la DF ) amb 1 butiral , classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Amb mides totals, 1,91m x
2,54m. Inclou p.p. de substitució de gomes, juntes i segellats, en la totalitat del perímetre segons especificacions de la df.

Num. Text

[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Gernika 28 bxs 2a

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

Gernika 29 4t 1a

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

Gernika 30 3r 1a

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4

Gernika 32 5è 1a

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

5

Gernika 32 4t 1a

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

6

Gernika 36 5è 2a

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

7

Gernika 42 4t 1a

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

8

Gernika 46 2n 1a

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

EC1FM932

2

u

Num. Text

8,000

Vidre aïllant de lluna de trempat amb cantells arrenats ( pulits ) de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4
mm de gruix ( tipus guardian sun o similiar baix emissius amb factor solar a definir per la DF ) amb 1 butiral , classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. Amb mides totals, 0,93m x
2,54m. Inclou p.p. de substitució de gomes, juntes i segellats, en la totalitat del perímetre segons especificacions de la df.
[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Gernika 38 1r 1a

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

Gernika 38 6è 1a

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

Gernika 42 2n 2a

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4

Gernika 42 6è 1a

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS

Data: 13/02/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

EC1FC987
Num. Text

[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

Gernika 28 4t 2a

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

Gernika 36 3r 2a

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

Gernika 42 5è 1a

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

01
04

GR1VR456

DESCRIPCIÓ

h

Camió grua per a transport i descarrega a planta de material
[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Dia 1

1,000

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

2

Dia 2

1,000

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#

3

Dia 3

1,000

8,000

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

01
05

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
SS000003

PRESSUPOST P. GERNIKA _03
SEGURETAT I SALUT
DESCRIPCIÓ

u

Aplicació de les mesures de seguretat segons Estudi de Seguretat i Salut i plànols d'implantació. Inclou p.p. d'actuacions
prèvies a l'obra i neteja general.
[C]

Tipus

[D]

[E]

[F]

1,000

1

01
06

OBRA
CAPÍTOL

JC14420B

Fórmula

1,000

PRESSUPOST P. GERNIKA _03
CONTROL DE QUALITAT

UA

DESCRIPCIÓ

u

Determinació de la resistència a l'impacte d'un sac de llast d'una mostra de vidre de seguretat, segons la norma UNE-EN
ISO 12543-4, per a un nombre de determinacions igual o superior a 3
AMIDAMENT DIRECTE

JC15940F

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

NUM. CODI

24,000

UA

Num. Text

2

3,000

PRESSUPOST P. GERNIKA _03
GRUA

UA

Num. Text

1

Fórmula

2

NUM. CODI

1

TOTAL

1

TOTAL AMIDAMENT

1

4,000

Substitució de coixinets de fusteria exterior corredissa, segons especificacions de la df.

u

OBRA
CAPÍTOL

3

u

1,000

Determinació de la influència de la humitat d'una mostra de vidre laminar, segons la norma UNE-EN ISO 12543-4
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST P. GERNIKA _03

CAPÍTOL

01

ENDERROC

NUM. CODI
1

K21C201A

TOTAL

UA
m2

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb
llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 7)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

6,78

38,634

261,94

261,94

01.01

OBRA

01

PRESSUPOST P. GERNIKA _03

CAPÍTOL

02

GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI

Pàg.: 1

Data: 13/02/19

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K2R641E0

m3

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 9)

41,42

4,836

200,31

2

K2R540E0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (P - 8)

25,41

4,836

122,88

TOTAL

CAPÍTOL

323,19

01.02

OBRA

01

PRESSUPOST P. GERNIKA _03

CAPÍTOL

03

VIDRES

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

EC1FM931

u

Vidre aïllant de lluna de trempat amb cantells arrenats ( pulits )
de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix ( tipus guardian sun o similiar baix emissius amb factor solar
a definir per la DF ) amb 1 butiral , classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC. Amb mides totals, 1,91m x 2,54m. Inclou p.p. de substitució
de gomes, juntes i segellats, en la totalitat del perímetre segons
especificacions de la df. (P - 2)

1.676,88

8,000

13.415,04

2

EC1FM932

u

Vidre aïllant de lluna de trempat amb cantells arrenats ( pulits )
de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix ( tipus guardian sun o similiar baix emissius amb factor solar
a definir per la DF ) amb 1 butiral , classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC. Amb mides totals, 0,93m x 2,54m. Inclou p.p. de substitució
de gomes, juntes i segellats, en la totalitat del perímetre segons
especificacions de la df. (P - 3)

1.304,95

4,000

5.219,80

3

EC1FC987

u

Substitució de coixinets de fusteria exterior corredissa, segons
especificacions de la df. (P - 1)

331,93

3,000

995,79

TOTAL

CAPÍTOL

19.630,63

01.03

OBRA

01

PRESSUPOST P. GERNIKA _03

CAPÍTOL

04

GRUA

NUM. CODI
1

GR1VR456

TOTAL

CAPÍTOL

UA
h

DESCRIPCIÓ
Camió grua per a transport i descarrega a planta de material (P 4)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

70,14

24,000

1.683,36
1.683,36

01.04
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EUR

Substitució de Vidres Parc Gernika TSA, Habitatge Terrassa

PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST P. GERNIKA _03

CAPÍTOL

05

SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI
1

SS000003

TOTAL

UA
u

CAPÍTOL

DESCRIPCIÓ
Aplicació de les mesures de seguretat segons Estudi de
Seguretat i Salut i plànols d'implantació. Inclou p.p. d'actuacions
prèvies a l'obra i neteja general. (P - 10)

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

445,76

1,000

445,76

445,76

01.05

OBRA

01

CAPÍTOL

06

NUM. CODI

Pàg.: 2

Data: 13/02/19

UA

PRESSUPOST P. GERNIKA _03
CONTROL DE QUALITAT

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

JC14420B

u

Determinació de la resistència a l'impacte d'un sac de llast d'una
mostra de vidre de seguretat, segons la norma UNE-EN ISO
12543-4, per a un nombre de determinacions igual o superior a 3
(P - 5)

208,34

1,000

208,34

2

JC15940F

u

Determinació de la influència de la humitat d'una mostra de vidre
laminar, segons la norma UNE-EN ISO 12543-4 (P - 6)

573,24

1,000

573,24

TOTAL

CAPÍTOL

781,58

01.06
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EUR

Substitució de Vidres Parc Gernika TSA, Habitatge Terrassa

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 13/02/19

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
Enderroc
261,94
Capítol

01.02

Gestió de Residus

Capítol

01.03

Vidres

19.630,63

323,19
1.683,36

Capítol

01.04

Grua

Capítol

01.05

Seguretat i Salut

445,76

Capítol

01.06

Control de Qualitat

781,58

Obra

01

Pressupost P. GERNIKA _03

23.126,46

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23.126,46
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost P. GERNIKA _03
23.126,46
23.126,46

AZX527
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euros

Substitució de Vidres Parc Gernika TSA, Habitatge Terrassa

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

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

23.126,46

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 23.126,46................................................................

1.387,59

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 23.126,46.............................................................

3.006,44

Subtotal

27.520,49

21 % IVA SOBRE 27.520,49...............................................................................................

5.779,30

€

33.299,79

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( TRENTA-TRES MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS )

AZX527
14/02/2019

35 / 99

1

Substitució de Vidres Parc Gernika TSA, Habitatge Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/02/19

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

24,58 €

A013E000

h

Ajudant vidrier

22,28 €

A0140000

h

Manobre

21,13 €

AZX527
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Substitució de Vidres Parc Gernika TSA, Habitatge Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/02/19

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

C1503000

h

C1RA2500

m3

DESCRIPCIÓ

PREU

Camió grua

50,15 €

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

25,41 €
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Substitució de Vidres Parc Gernika TSA, Habitatge Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/02/19

Pàg.:

3

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BC1FA931

m2

Vidre aïllant de lluna de trempat amb cantells arrenats
( pulits ) de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix ( tipus guardian sun o similiar
baix emissius amb factor solar a definir per la DF ) amb
1 butiral, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

65,03 €

BV2Q420F

u

Determinació de la resistència a l'impacte d'un sac de
llast d'una mostra de vidre de seguretat, segons la
norma UNE-EN ISO 12543-4, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 3

208,34 €

BV2Q940F

u

Determinació de la influència de la humitat d'una
mostra de vidre laminar, segons la norma UNE-EN ISO
12543-4

573,24 €
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Substitució de Vidres Parc Gernika TSA, Habitatge Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 13/02/19

4

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

P- 1

EC1FC987

u

Substitució de coixinets de fusteria exterior corredissa,
segons especificacions de la df.

Rend.: 1,000

331,93 €

P- 2

EC1FM931

u

Vidre aïllant de lluna de trempat amb cantells arrenats
( pulits ) de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix ( tipus guardian sun o similiar
baix emissius amb factor solar a definir per la DF ) amb
1 butiral , classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC. Amb mides totals, 1,91m x 2,54m.
Inclou p.p. de substitució de gomes, juntes i segellats,
en la totalitat del perímetre segons especificacions de
la df.

Rend.: 0,011

1.676,88 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012E000

h

24,58000 =

0,600 /R x

Oficial 1a vidrier

Subtotal...

1.340,72727
1.340,72727

1.340,72727

Materials:
BC1FA931

m2

Vidre aïllant de lluna de trempat amb cantells arrenats
( pulits ) de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix ( tipus guardian sun o similiar
baix emissius amb factor solar a definir per la DF ) amb
1 butiral, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

4,860

65,03000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

316,04580

316,04580
1,50%

316,04580
20,11091

COST DIRECTE

1.676,88398

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 3

u

EC1FM932

1.676,88398

Rend.: 0,013

Vidre aïllant de lluna de trempat amb cantells arrenats
( pulits ) de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix ( tipus guardian sun o similiar
baix emissius amb factor solar a definir per la DF ) amb
1 butiral , classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC. Amb mides totals, 0,93m x 2,54m.
Inclou p.p. de substitució de gomes, juntes i segellats,
en la totalitat del perímetre segons especificacions de
la df.
Unitats

1.304,95 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A012E000

h

0,600 /R x

Oficial 1a vidrier

24,58000 =
Subtotal...

1.134,46154
1.134,46154

1.134,46154

Materials:
BC1FA931

m2

Vidre aïllant de lluna de trempat amb cantells arrenats
( pulits ) de 8 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix ( tipus guardian sun o similiar
baix emissius amb factor solar a definir per la DF ) amb
1 butiral, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

2,360

x

65,03000 =

Subtotal...
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153,47080

153,47080

153,47080

Substitució de Vidres Parc Gernika TSA, Habitatge Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 13/02/19

5

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,50%

17,01692

COST DIRECTE

1.304,94926

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 4

h

GR1VR456

1.304,94926

Rend.: 0,715

Camió grua per a transport i descarrega a planta de
material

70,14 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1503000

h

50,15000 =

1,000 /R x

Camió grua

Subtotal...

70,13986
70,13986

COST DIRECTE

70,13986

70,13986

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 5

u

JC14420B

70,13986

Rend.: 1,000

Determinació de la resistència a l'impacte d'un sac de
llast d'una mostra de vidre de seguretat, segons la
norma UNE-EN ISO 12543-4, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 3

208,34 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Materials:
BV2Q420F

u

Determinació de la resistència a l'impacte d'un sac de
llast d'una mostra de vidre de seguretat, segons la
norma UNE-EN ISO 12543-4, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 3

1,000

208,34000 =

x

Subtotal...

208,34000

208,34000

COST DIRECTE

208,34000

208,34000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 6

u

JC15940F

208,34000

Rend.: 1,000

Determinació de la influència de la humitat d'una
mostra de vidre laminar, segons la norma UNE-EN ISO
12543-4
Unitats

573,24 €

Preu €

Parcial

Import

Materials:
BV2Q940F

u

Determinació de la influència de la humitat d'una
mostra de vidre laminar, segons la norma UNE-EN ISO
12543-4

1,000

x

573,24000 =

Subtotal...
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573,24000

573,24000

573,24000

Substitució de Vidres Parc Gernika TSA, Habitatge Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 13/02/19

6

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

COST DIRECTE

573,24000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 7

m2

K21C201A

573,24000

Rend.: 1,000

Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o
alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

6,78 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Mà d'obra:
A013E000

h

22,28000 =

0,300 /R x

Ajudant vidrier

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

6,68400
6,68400

1,50%

6,68400
0,10026

COST DIRECTE

6,78426

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 8

m3

K2R540E0

6,78426

Rend.: 1,000

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

25,41 €

Preu €

Unitats

Parcial

Import

Maquinària:
C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

25,41000 =

1,000 /R x

Subtotal...

25,41000
25,41000

COST DIRECTE

25,41000

25,41000

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 9

m3

K2R641E0

25,41000

Rend.: 1,000

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

41,42 €

Preu €

Parcial

Import

Mà d'obra:
A0140000

h

0,750 /R x

Manobre

21,13000 =
Subtotal...

15,84750
15,84750

15,84750

Maquinària:
C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x

25,41000 =
Subtotal...
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25,41000
25,41000

25,41000

Substitució de Vidres Parc Gernika TSA, Habitatge Terrassa

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 13/02/19

7

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

1,00%

COST DIRECTE

0,15848
41,41597

DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 10

SS000003

u

Aplicació de les mesures de seguretat segons Estudi
de Seguretat i Salut i plànols d'implantació. Inclou p.p.
d'actuacions prèvies a l'obra i neteja general.

AZX527
14/02/2019

42 / 99

Rend.: 1,000

41,41597

445,76 €

Substitució de Vidres Parc Gernika TSA, Habitatge Terrassa

AMIDAMENTS

Data: 13/02/19

AMIDAMENT DIRECTE
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Pàg.:

4

1,000

EUR

Projecte d’ implantació dels elements auxiliars per la substitució de fusteries en altura.
Carrer Parc Gernika, 28-30, 32-38, 40-46 – 08227 – Terrassa (Barcelona)

DAP.3.

(2019.11)

FITXA RESIDUS
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14/02/2019

44 / 99

AQUEST DOCUMENT NO TE VALIDESA SENSE EL VISAT DEL COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA

NAVARRO TÈCNICS

Major de St. Pere, 40 1r. 08222 TERRASSA

www.navarrotecnics.com

oficinatecnica@navarrotecnics.com

Telf. 93.783.49.49

D. fitxer: 31-2017
Pàg. 23

Identificació de l'Obra:
IMPLANTACIÓ DELS ELEMENTS AUXILIARS PER LA SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIES EN ALTURA
Adreça:
Parc Gernika, 28-30, 32-38, 40-46
Municipi/Comarca:
Terrassa / El Vallès Occidental
Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

S'han detectat
terres
contaminades
no

TERRENYS
NATURALS

si

Avaluació i característiques dels residus
Volum de
terres(real)
m3

Volum de
terres(aparent)
m3

Pes de
terres(real)
Tn

Tipus d'intervenció:

Bernat Navarro i Gibert

Classificació, vies de valorització, tractament i disposició del rebuig.

Densitat(real)
Tn/m3

CER

CLA

VAL

Grava i sorra compacta

2,00

-

-

-

-

Grava i sorra solta

1,70

-

-

-

-

Argiles

2,10

-

-

-

-

Terra vegetal

1,70

-

-

-

-

1,70

-

-

-

-

1,80

-

-

-

-

De perforació

-

-

-

-

De drenatge

-

-

-

-

-

-

-

-

REBLIMENTS Terraplè

Pedraplè

2

Llots
ALTRES

Altres

NOTA I: NO ES CONSIDERARAN RESIDUS DESTINATS A L'ABANDONAMENT LES TERRES O MATERIALS PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ QUE HAGIN DE
SER REUTILITZATS COM A REBLIMENT PER A UNA ALTRA OBRA AUTORITZADA.
NOTA II: LES TERRES I LLOTS (170503 I 170505)ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES, CLASSIFICAT COM ESPECIAL, ES TINDRAN QUE
INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS ESPECIALS.

RESIDUS D'ENDERROCS
Enderroc en rehabilitació i reforma

S'ha de fer
separació
selectiva segons
RD105/2008

Separació
selectiva
prevista pel
residus?

On es farà la gestió dels residus

Obra

Inst.
Tractament

Volum real
m3

Volum
aparent m3

Pes
Tn

Classificació, vies de valorització, tractament i
disposició del rebuig.
CER

CLA

VAL

TDR

-

170101

IN

V71

T11-T15

-

170102
170103

IN

V71

T11-T15

-

-

170904

NE

V71

T15

-

-

170802

NE

-

T12

-

-

-

170407

NE

V41

T12-T21

Fusta

-

-

-

170201

NE

V15

T12-T21

Vidre

-

-

-

170202

IN

V14

T11

Plàstic

-

-

-

170203

NE

V12

T12-T21

sup a enderrocar (m2)

no

si

Formigó

-

-

Maons, teules i Material ceràmic

-

-

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

Guix

-

Metalls

S'ha de fer

Separació
RESIDUS DE REHABILITACIÓ separació
selectiva
REFORMA OBRA PARCIAL selectiva segons prevista pel
RD105/2008

sup construïda (m2)

Abocador

Avaluació i característiques dels
residus

On es farà la gestió dels residus
Inst.
Tractament

Avaluació i característiques Classificació, vies de valorització, tractament i disposició
dels residus
del rebuig.
Volum real
m3

Pes
Tn

CER

CLA

VAL

TDR

-

170101

IN

V71

T11-T15

-

170103

IN

V71

T11-T15

-

170904

NE

V71

T15

no

si

Formigó

-

Material ceràmic

-

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

residus?

Obra

Abocador

Guix

-

-

170802

NE

-

T12

Metalls

-

-

170407

NE

V41

T12-T21

Fusta

-

-

170201

NE

V15

T12-T21

Vidre

-

X

1,37

2,12

170202

IN

V14

T11

Plàstic

X

-

0,05

0,01

170203

NE

V12

T12-T21

Paper i cartró

-

-

150501

NE

V11

T12-T21

Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan
contaminats per elles

-

-

150110

ES

-

T13

NOTA : ELS RESIDUS ELS QUALS CONTENEN SUBSTÀNCIES PERILLOSES O AMB ESTAT EN CONTACTE AMB ELLES ES TINDRAN QUE INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS
ESPECIALS (CLASSIFICAT COM ESPECIAL)
NOTA II : LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS DE PETRIS I NO PETRIS S'HA DE PORTA A TERME PEL POSEÏDOR DELS RESIDUS DE LA CONSTUCCIÓ I DEMOLICIÓ DINTRE DE L'OBRA EN QUE
ES PRODUEIXIN. LA SEPARACIÓ DE LA RESTA DE FRACCIONS S'HA DE PORTAS A TERME PREFERENTMENT PEL POSEÏDOR DINTRE DE LA MATEIXA OBRA, I SINÓ FOS
POSSIBLEENCOMENAR LA SEPARACIÓ EN FRACCIONS A UN GESTOR DE RESIDUS EXTERN.
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Fitxa de residus.xls
1 de 2

Identificació de l'Obra:
IMPLANTACIÓ DELS ELEMENTS AUXILIARS PER LA SUBSTITUCIÓ DE FUSTERIES EN ALTURA
Adreça:
Parc Gernika, 28-30, 32-38, 40-46
Municipi/Comarca:
Terrassa / El Vallès Occidental
Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Tipus d'intervenció:

Bernat Navarro i Gibert

2

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)
Tipologia de Residus

Productor

Posseïdor

Codi del gestor

gestor

VALORACIÓ DELS COSTES DERIVATS DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)
Volum real

m3

Esponjament

35,00%

Tipologia de Residus

Abocador/ Valoritzador
Total

€/m3

Transport
€/km

Km

Total

Grava i sorra compacta
TERRENYS
Grava i sorra solta
NATURALS
Argiles
Terra vegetal
REBLIMENTS Terraplè
Pedraplè
De perforació
Llots
De drenatge
ALTRES
Altres
VALORACIÓ TOTAL:

VALORACIÓ DELS COSTES DERIVATS DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus

Volum real

m3

Esponjament

35,00%

Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn)
Inst. Tractament

Obra

Transport
(unidad/m3)

Abocador/ Valoritzador
Total

€/m3

Total

Formigó

-

-

-

Material ceràmic

-

-

-

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

-

Guix

-

-

Pes

Tn

Metalls
Fusta

Total

-

-

-

-

2,12

-

-

Plàstic

0,01

Paper i cartró

-

-

Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan
contaminats per elles

-

-

Km

€/km

Total

€/Tn

-

Vidre

€/km

-

Inst. Tractament

Obra

-

VALORACIÓ TOTAL:

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS
DECRET 89/2010

Residus d'excavació

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS
DECRET 89/2010

Residus de construcció i d'enderrocs

Classificació del resid
IN Inert
NE No especial
ES Especial
Tractament i disposició del rebuig
T11 Deposició de residus inerts
T12 Deposició de residus no especials
T13 Deposició de residus especials
T14 Deposició de residus en monoabocador
T15 Deposició en dipòsit de terres i runes
T21 Incineració de residus no halogenats
T22 Incineració de residus halogenats
T23 Incineració de residus sanitaris
T24 Tractament per evaporació
T31 Tractament fisicoquímic i biològic
T32 Tractament específic
T33 Estabilització
T34 Esterilització
T35 Oxidació humida
Vies de valorització
V11 Reciclatge de paper i cartó
V12 Reciclatge de plàstics
V13 Reciclatge de tèxtils

Tn

Total fiança

11 €/Tn

2,13 Tn

V14
V15
V21
V22
V23
V24

Reciclatge de vidre
Reciclatge i reutilització de fustes
Regeneració de dissolvents
Regeneració d’olis minerals
Recuperació d’hidrocarburs
Reciclatge de substàncies
orgàniques que no s’utilitzen com
a dissolvents
V31 Recuperació de teixits i òrgans
animals
V32 Recuperació de carnasses
i serratges
V33 Recuperació de productes
alimentaris
V41 Reciclatge i recuperació de
metalls o compostos metàl·lics
V43 Regeneració d’àcids o bases
V44 Recuperació de bateries, piles,
acumuladors
V45 Recuperació de cables
V46 Recuperació de productes
fotogràfics
V47 Regeneració de productes que
serveixen per captar contaminants
V48 Recuperació de catalitzadors
14/02/2019

AZX527

23,44

11 €/Tn

6

Km

€
Total fiança

150,00

€

V51 Recuperació, reutilització i
regeneració d’envasos
V52 Recuperació de pneumàtics
V53 Recuperació de medicaments
V54 Reciclatge de tòners
V55 Reciclatge i recuperació de
vehicles fora d’ús
V61 Utilització com a combustible
V71 Utilització en la construcció
V72 Utilització en bases asfàltiques
V73 Utilització en la fabricació de
ciment
V81 Utilització en profit de l’agricultura
V82 Utilització en explotacions
ramaderes
V83 Compostatge
V84 Utilització per a rebliment de
terrenys (restauració d’activitats
extractives)
V91 Utilització com a càrrega en altres
processos
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1. IDENTIFICACIÓ i OBJECTE DEL PROJECTE
Títol del projecte
Projecte per a l’ implantació dels elements auxiliars per a la substitució de fusteries en
altura, de les finques situades al Parc de Gernika 28-30, 32-38, 40-46 de Terrassa.
Objecte de l’encàrrec
L’objectiu del present projecte és definir la implantació dels elements auxiliars per a la
substitució de fusteries d’ alumini en mal estat, en altura, de la urbanització del Parc
Gernika de les finques del Parc de Gernika 28-30, 32-38, 40-46 de Terrassa.
El present Estudi bàsic de Seguretat i Salut, desenvolupa la problemàtica específica de
seguretat per el projecte de definir la implantació dels elements auxiliars per a la
substitució de fusteries d’ alumini en mal estat, en altura, de la urbanització del Parc
Gernika de les finques del Parc de Gernika 28-30, 32-38, 40-46 de Terrassa, i es redacta
d’acord amb les característiques assenyalades en el Reial decret 1627/1997 de 24
d’octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l’article 4 d’aquest Reial decret.

Situació
Emplaçament:

Parc Gernika 28-30, 32-38, 40-46
País Basc 46
08227 – Terrassa
0221007DG2001A00 - Bloc G
0319503DG2001A00 - Bloc J
0319503DG2001A00 - Bloc I

Localitat:
Referència Cadastral:

Regim del sòl
Sòl urbà no consolidat.

Qualificacions i components de qualificació
Ordenació específica
CLAU: A6.0
ÚS DOMINANT: R
Alçada màxima edificable: B+6
Afectacions i reserves: Sectors amb desenvolupament condicionat per
l’execució de l’actuació estratègica.
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2. AGENTS QUE INTERVENEN EN EL PROJECTE I EN LES OBRES
Promotor
SOMUHATESA S.A. (SOCIETAT MUNICIPAL D’HABITATGE DE TERRASSA)
CIF.: A-08262768
C/ Panta n 30 Bxs 08221 TERRASSA (BCN)
Comunitats representades:
CCPP de Bloc G / Parc de Gernika 28-30 / H-6580264 /
CCPP de Bloc I / Parc de Gernika 32-38 / H-65972895
CCPP de Bloc J / Parc de Gernika 40-46 / H-66049867

Projectista i autor de l’EBSS
Bernat Navarro i Gibert, Arquitecte Tècnic i Enginyer d’Edificació, col·legiat nº
12.613 por el Col·legio d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de
Barcelona.
DNI: 45.498.318-V
C/ Pascal, 11 – 08230 – Matadepera, Barcelona.
Correu electrònic: info@navarrotecnics.com
Tel:+34 93 783 49 49

Constructor i Contractant
Tecnoservis Global, S.L.
NIF-B65651192
Carrer Sant Llorenç, 20, 08221 – Terrassa
Tlf-937839715
Mob.638425675
info@tecnohabitat.cat

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Descripció general de l’edifici
Els edificis que ocupen aquestes finques es va construir a l’any 2011, segons fonts del
cadastre, per tant té una antiguitat aproximada de 4 anys.
Es tracta d’uns edificis plurifamiliars aïllats, que formen part de la urbanització Torresana,
els 3 edificis consten de 2 Plantes Soterrani, Planta Baixa i 6 Plantes Pis, amb diferents
composicions.
La qualificació urbanística de les finques és de zona A3.1.: Illes d’edificació tancada
del barri de Torresana, segons el PGM.
Zona de l’habitatge on es fa l’actuació
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La implantació del elements auxiliars es realitzaran en una zona delimitada en la part
baixa de les façanes principals del edificis a actuar.
Bloc G el camió entrarà a la zona de treball per sota el carrer de Guipúscoa, delimitada
amb balles, i estacionarà en aquest carrer ocupant gairebé la totalitat del carrer amb
només pas per un vehicle en els dos sentits; on es posarà personal a dirigir el tràfic, tal
com indica els plànols.
En el bloc J el camió entrarà a la zona de treball, delimitada amb balles, pel carrer del
País Basc, i accedint a la zona enjardinada per a vianants on s’ estacionarà dins la zona
delimitada, sense que el braç articulat o qualsevol part del camió sobresurti d’aquesta
zona.
En el bloc I el camió entrarà a la zona de treball, delimitada amb balles, pel carrer del
País Basc, i accedint a la zona enjardinada per a vianants on s’ estacionarà dins la zona
delimitada, sense que el braç articulat o qualsevol part del camió sobresurti d’aquesta
zona.
En cap cas el camió-grúa no passarà ni es col·locarà sobre les zones de pàrquing,
delimitades en plànols.
Un cop estacionat el camió, aquest no es mourà fins un cop finalitzades les feines o
quan la jornada laboral s’acabi, que es retirarà el camió fins el dia següent.

Descripció de les obres
Les obres es basen en la substitució de les fusteries en mal estat de les finques, que ens
afecten en aquest projecte. Aquestes fusteries malmeses es troben repartides per les
diferents plantes dels edificis, que superen el 6,00 m d’altura, sent necessària la
utilització de grues de alt tonatge.
Les zones on es treballarà són les façanes sud dels edificis, concretament en les
fusteries d’aquestes façanes. La actuació és en fusteries puntuals de les façanes sud.
Les façanes principals es troben amb front al carrer Guipúscoa, bloc G, i les altres dues
es situen en front el Parc Gernika, bloc J iI. En les façanes laterals i posteriors no s’hi
actuarà.
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QUADRE DE VIDRES A SUBSTITUÏR
Gernika
28
Bloc Gernika
28
G
Gernika
29
Gernika
32
Gernika
32
Gernika
Bloc I
36
Gernika
38
Gernika
38
Gernika
42
Gernika
Bloc 46
J
Gernika
46
Gernika
46

bxs
2a
4t
2a
4t
1a
5è
1a
4t
1a
5è
2a
1r
1a
6è
1a
5è
1a
2n
1a
2n
2a
6è
1a

vidre menjador trencat
per vandalisme

1910x254
5

canviar coixinets
vidre trencat habitació
vidre trencat habitació
vidre menjador trencat
vidre trencat habitació
vidre trencat habitació
(petit)
vidre trencat menjador
(petit)
canviar coixinets
vidre trencat
vidre trencat dormitori
(petit)
vidre trencat menjador
(petit)

1910x254
5
1910x254
5
1910x254
5
1910x254
5
930x2545
930x2545
1910x254
5
1910x254
5
930x2545
930x2545

4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats

1

Canvi de coixinets
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats

1

Canvi de coixinets
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats
4+4 GS+10+8 trempat cantells
arenats

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

4. CARACTERÍSTIQUES DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS I ACCESSOS
Les obres es troben en sol urbà no consolidat.
En l’actuació del bloc G l’amplada del carrer Guipúscoa, només amb l’ ocupació parcial del
carrer, és suficient perquè la implantació la realitzin sense problemàtica. I el accés de
treballadors no es considera problemàtic.
En els dos altres blocs J i I, els accessos de maquinaria es realitzen per zones enjardinades
que contenen arbres, i aquestes zones tenen pendent, la implantació ha d’ estar
supervisada per la D.F., però no es considera problemàtic l’accés dels treballadors a l’obra.

5. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE LA CONSTRUCCIÓ
El pressupost d’execució material de l’adequació és de VINT-I-TRES MIL CENT VINT-I-SIS
EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS D’ EURO (23.126,46€ - EUROS).

5.1. Pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut
El pressupost estimat de l’estudi bàsic de seguretat i salut és de QUATRE-CENTS
QUARANT-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS D’EURO (445,76 € .-EUROS).
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6. TERMINI D’EXECUCIÓ
Es preveu una durada d’execució dels treballs de 30 dies.

7. NOMBRE DE TREBALLADORS
Es preveu una mitjana de 6 treballadors, amb un màxim de 8.

8. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR
Els vestuaris, menjadors i sanitaris s’adequaran a les necessitats del personal inscrit a cada
fase d’obra, amb l’habilitació de les cassetes d’obra provisionals o zones adequades,
d’acord amb el R.D. 486/97 de 14 d’abril.
S’adequarà un espai de l’edifici com a menjador, vestuaris i sanitaris.
9. SERVEIS
9.1. Interferències i serveis afectats
A peu d’obra hi ha el subministrament d’aigua, el subministrament elèctric i la xarxa de
clavegueram.
No es preveuen interferències amb els serveis d’electricitat, abastament d’aigua i xarxa de
clavegueram.
9.2. Serveis provisionals
S’utilitzarà el subministrament d’aigua i el subministrament elèctric del propi edifici.

10. DOCUMENTACIÓ D’OBRA:
Cadascun dels agents que intervinguin a l’obra hauran d’aportar la següent documentació
prèviament a l’inici dels seus treballs:
10.1. Promotor:
- Llibre de visites de la inspecció de treball.
- Llibre de subcontractació (només si fa de contractista).
- Estudi bàsic de Seguretat i Salut.
- Full de designació del coordinador de seguretat i Salut

10.2. Coordinador de Seguretat i Salut
- Llibre d’incidències.
- Acta d’aprovació del pla de seguretat i salut.
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10.3. Constructor:
Totes les empreses, abans d’entrar a l’obra, haurà d’entregar al tècnic de l’empresa
constructora la següent documentació, referent a l’empresa:
- Fotocopia de l’escriptura de constitució de l’empresa.
- Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil general i responsabilitat civil
patronal.
- Pòlissa de l’assegurança d’accidents de treball.
- Pòlissa de l’assegurança d’indemnització per mort o invalides.
- Certificat negatiu del pagament a l’agència tributaria.
- Certificat de l’estat a dia dels pagaments a la seguretat social.
- Pla de seguretat i Salut o adhesió.
- Comunicació d’obertura del centre de treball.
- Llibre de subcontractació.
- Llibre de visites de la inspecció de treball.
- Servei de prevenció propi o aliè.
- Procediment assistencial d’emergència en cas d’accident.
- Estadística mensual d’accidents.
- Certificats de maquinària (RD. 1215)
- Assegurances de a maquinària.
- Personal amb capacitat d’utilització de la maquinària d’obra.
- Autorització a la Promotora a demanar certificats a la Seg. Social i a la T.G.S.S.
- Sol·licitud per autoritzar a contractar.
- Certificat d’inscripció al REA.
Totes les empreses, abans d’entrar a l’obra, haurà d’entregar al tècnic de l’empresa
constructora la següent documentació, referent al personal de seguretat:
- Nom i DNI de cap d’obra.
- Nom i DNI de l’encarregat.
- Nom i DNI del recurs preventiu i documentació acreditativa.
- Nom i DNI del personal que forma la brigada de seguretat.
- Nom i DNI del personal que forma la brigada de neteja.
- Nom i DNI del gruista i carnet homologat acreditatiu.
Totes les empreses, abans d’entrar a l’obra, haurà d’entregar al tècnic de l’empresa
constructora la següent documentació, referent al personal d’obra:
- Nom i DNI (fotocopia).
- TC1/TC2
- Contractes de treball
- Reconeixements mèdics.
- Justificant d’entregues d’EPIs.
- Certificat de formació en prevenció.
- Certificat d’informació en prevenció.
- Certificat de cobrament.

AZX527
14/02/2019

55 / 99

AQUEST DOCUMENT NO TE VALIDESA SENSE EL VISAT DEL COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA

NAVARRO TÈCNICS

Major de St. Pere, 40 1r. 08222 TERRASSA

www.navarrotecnics.com

oficinatecnica@navarrotecnics.com

Telf. 93.783.49.49

D. fitxer: 06/2015
Pàg.EBSS 8

E.B.S.S. del Projecte d’ implantació dels elements auxiliars per la substitució de fusteries en altura.
Carrer Parc Gernika, 28-30, 32-38, 40-46 – 08227 – Terrassa (Barcelona)

(2019.11)

11. UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS
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TANCAMENTS EXTERIORS
1. Introducció
1.1 Definició:
Element constructiu que tanca i limita lateralment l’edifici.
1.2 Tipus de tancaments exteriors:
Façanes de fàbrica:




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

Façanes prefabricades:




tancament cortina.
plafons pesats de formigó.
plafons lleugers.

1.3 Observacions generals:
La construcció dels tancaments exteriors s' haurà de realitzar un cop s´hagi finalitzat el forjat corresponent, per això
haurà de considerar-se, en primer lloc, l’aplec del material a les respectives plantes per a la confecció d'aquest
tancament.
Segons criteris d'eficàcia i seguretat, l’empresa constructora haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars,
com bastides penjades i/o bastides de façana, plataformes elevadores, etc.
En la construcció del corresponent tancament només s’hauran de desmuntar les proteccions col·lectives al lloc on
s'estigui construint.
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical dels materials es preveurà que estigui instal·lat el muntacàrregues,
les guies del qual estaran perfectament ancorades a l'estructura de l'edifici, segons criteris d'eficàcia i eficiència
respecte a d’altres aparells elevadors. També es pot considerar el desmuntatge de la grua torre si no s’ha previst cap
elevació de pes superiors a la capacitat dels corresponents muntacàrregues, i tenint present que en casos puntuals es
pot recórrer a la grua mòbil.
A causa de la construcció dels tancaments, cal garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts
de llum, la potència dels quals serà d’una intensitat lumínica mitjana de 100 lux.
Cal assegurar-se, abans d'iniciar aquesta activitat, que ja s'hagin instal·lat les tanques perimetrals de limitació del solar
per evitar l'entrada de personal aliè a l' obra; les instal·lacions d' higiene i benestar, tanmateix, les preses provisionals
de obra (aigua i electricitat).

AZX527
14/02/2019

57 / 99

AQUEST DOCUMENT NO TE VALIDESA SENSE EL VISAT DEL COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA

NAVARRO TÈCNICS

Major de St. Pere, 40 1r. 08222 TERRASSA

www.navarrotecnics.com

oficinatecnica@navarrotecnics.com

Telf. 93.783.49.49

D. fitxer: 06/2015
Pàg.EBSS 10

E.B.S.S. del Projecte d’ implantació dels elements auxiliars per la substitució de fusteries en altura.
Carrer Parc Gernika, 28-30, 32-38, 40-46 – 08227 – Terrassa (Barcelona)

(2019.11)

FÀBRICA DE MAÓ
1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
Tancament construït amb maons ceràmics per garantir l'aïllament tèrmic i acústic.
1.2 Descripció:
L'activitat de construcció dels tancaments cal planificar-la de manera que un cop desencofrada i neta la planta, es
puguin iniciar aquestes tasques, ja que així es minimitza el risc de caiguda a diferent nivell.
El procés constructiu és repetitiu per a cada planta, i normalment s' inicia a la planta baixa.
La construcció del tancament base de maons es realitza en les següents fases:





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

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




operadors de grua.
manobres.
operadors de carretó elevador.

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






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

Probabilitat

Gravetat

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

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

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

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

OBSERVACIONS:
(8)
(17)
(27)
(28)

Risc causat pel tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
Risc causat per la inhalació de pols generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
Risc causat pel contacte de la pell amb el morter.
Risc causat pel soroll generat en el tall de material ceràmic amb la serra de trepar.
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3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L’ OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



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

PROCÉS












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

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat, tot
complint amb la normativa de seguretat especificada en:
Escales de mà
Dúmpers de petita cilindrada
Grúes i aparells elevadors
Grueta o Cabrestant mecànic "maquinillo"
Carretó elevador
Transpalet manual: carretó manual
Formigonera pastera
Bastida amb elements prefabricats sistema modular
Bastida penjada
Bastida de borriquetes

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








Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermitja i sòcol. L’alçada de la barana serà de
90 cm, i el passamà haurà de tenir com a mínim 2,5 cm de gruixària i 10 cm d’alçada. Els muntants
(guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
Baranes modulars constituïdes per una carcassa perimetral de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub
buit, i en la part central d’aquest mòdul es col·locarà un entramat de protecció constituït per una malla
electrosoldada de 150x150mm. i un gruix de ferro de 6mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un
guardacòs en forma de muntant.
Barana formada per xarxes tipus tennis plastificada. En la part superior disposa d’un tub quadrat que es
clavatejarà a la xarxa; aquest tub al mateix temps estarà subjectat per guardacossos cada 2,5m.
Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.
Bastides de façanes.
Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruixària i
20 cm. d'amplària.

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












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

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

-

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


-

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

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

-


-

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

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



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

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat.
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant punts de llum la potència
dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux.
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques perimètriques de limitació
del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses
provisionals d’obra (aigua i electricitat).
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REVESTIMENTS EXTERIORS
1.- Definició i descripció
1.1 Definició:
Element superficial que, aplicat a un parament exterior, està destinat a millorar les seves propietats i/o aspecte.
1.2 Descripció:
Els revestiments es realitzen en les següents fases:




-

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

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




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

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







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

Probabilitat

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

Gravetat

ALTA
ALTA
MÈDIA
BAIXA
ALTA
ALTA
ALTA
BAIXA
MÈDIA
MÈDIA
MÈDIA
o MÈDIA

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

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

BAIXA
BAIXA
MÈDIA

MOLT GREU
GREU
GREU

MEDI
BAIX
MEDI

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



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

PROCÉS

















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

Aplacat o xapat







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

Arrebossats i estucats en fred






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

Pintures













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

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

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





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

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














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

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

-

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


-

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


-

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


-

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

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

Fusteria
1.- Introducció.
1.1 Definició:
S'entén per fusteria d'un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funció no estructural.

1.2 Tipus de fusteria:
De façana: tancaments de buits de façanes, amb portes i finestres realitzades amb fusteria de perfils, fusta, rebudes
als anversos interiors del buit, dels següents materials:
 acer.
 acer inoxidable.
 alumini (aliatges lleugeres).
 fusta.
 PVC (plàstics).
Per a interiors: tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de:
 acer.
 fusta.
 vidre.

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

AZX527
14/02/2019

70 / 99

AQUEST DOCUMENT NO TE VALIDESA SENSE EL VISAT DEL COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA

NAVARRO TÈCNICS

Major de St. Pere, 40 1r. 08222 TERRASSA

www.navarrotecnics.com

oficinatecnica@navarrotecnics.com

Telf. 93.783.49.49

D. fitxer: 06/2015
Pàg.EBSS 23

E.B.S.S. del Projecte d’ implantació dels elements auxiliars per la substitució de fusteries en altura.
Carrer Parc Gernika, 28-30, 32-38, 40-46 – 08227 – Terrassa (Barcelona)

(2019.11)

FUSTERIA (marcs i cristalleria)

1.- Definició i descripció.
1.1 Definició:
S'entén per fusteria d'un edifici el conjunt de bastiments de base, marcs, batents i vidres de finestres, portes i armaris
encastats, de funció no estructural.

1.2 Descripció:
Abans de l'inici de la col·locació dels bastiments de base i marcs, s'ha de comprovar l'aplom dels paraments i l'escairat
de brancals i llindes.
Un cop realitzada aquesta operació prèvia, es col·locaran els bastiments de base encastats o ancorats.
Posteriorment es col·locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a l'obra.
Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes.
En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament d'elements
necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s'haurà de considerar un previ aplec de material a la planta baixa.
Aquest aplec de material s'elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquest fi: grues o muntacàrregues, a
mesura que es necessitin per a la seva col·locació a les diferents plantes.
Per realitzar la fusteria serà imprescindible considerar el següent equip humà:
 operadors de grua.
 fusters.
 vidriers.
També serà necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realització de la fusteria:
 Maquinària: grues, muntacàrregues, etc.
 Estris: bastides de cavallets, escales de mà, proteccions col·lectives i personals, etc.
 Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, màquina de fregar portàtil, esmoladora, serra circular
manual, etc.
 Instal·lació elèctrica provisional.
 Instal·lacions d'higiene i benestar.

2.- Relació de riscos i la seva avaluació.
En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte la guia d'avaluació de riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. I en la seva avaluació s'ha
tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execució Material de l'obra, considerant que: la
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada
de la materialització del risc.
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser modificada en funció de la
tecnologia que aporti l'empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l'Article
7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre.
L'objectiu principal d'aquesta avaluació és el d'establir un esglaonament de prioritats per anul·lar, o al seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuació.
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OBSERVACIONS:
(8) Risc específic causat per l'ús de la màquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.
(17 i 21) Risc causat per l'ús de dissolvents i vernissos.
(26) Risc causat per la manipulació de vidres.
(27) Risc causat per l'ús de dissolvents i vernissos.

3.- Norma de Seguretat
POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT



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

PROCÉS










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

Ram de fuster















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

Muntatge de vidre













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

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

4.- Sistemes de Protecció Col·lectiva i Senyalització.
Les proteccions col·lectives a què fan referència les normes de seguretat estaran constituïdes per:
 Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L'alçada de la barana ha de ser
de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'alçada. Els muntants (guardacossos)
hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim.
 Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç central amb tub buit
i, a la part central d'aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció format per malla electrosoldada de 150x150
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant.
 Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20
cm. d'ample.
 Extintor de pols química seca.
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
 Senyal d'advertència de caiguda d'objectes.
 Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell.
 Senyal d'advertència de risc d'ensopegar.
 Senyal d'advertència de risc elèctric.
 Senyal d'advertència de risc d'incendi.
 Senyal de prohibit el pas als vianants.
 Senyal de no fumeu.
 Senyal de protecció obligatòria del cap.
 Senyal de protecció obligatòria dels peus.
 Senyal de protecció obligatòria de les mans.
 Senyal de protecció obligatòria del cos.
 Senyal de protecció obligatòria de la vista.
 Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries.
 Senyal de protecció obligatòria de la cara.
 Senyal d'ús obligatori del cinturó de seguretat.
Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de protecció, es col·locaran en l'obra seguint
els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).

5.- Relació d'Equips de protecció individual.
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents:
 Treballs de transport (conductors i operadors de grua):
Cascos de seguretat.
Botes de seguretat.
Granota de treball.
 Pels treballs de fusteria de fusta:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Màscara antipols pels fregadors amb paper de vidre.
Màscara amb filtre químic posat que manipulessin coles, vernissos, etc.
 Pels treballs de tancaments metàl·lics:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.
Ulleres antiimpactes per a manipulació de l'esmoladora.
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Pels treballs de cristalleria:
Cascos de seguretat.
Guants de cuir i lona (tipus americà).
Granota de treball.
Botes de cuir de seguretat.
Cinturó de seguretat, si els calgués.

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









A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haurà de fer mitjançant vernís transparent.
No han de superar alçades superiors a 5 metres.
Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu centre.
Per a alçades superiors a 7 metres s’hauran d’utilitzar escales especials.
Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecció a la seva part superior .
L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de desembarcada.
L’ascens o el descens per l’escala s’ha de realitzar de front a aquesta.

GRUES I APARELLS ELEVADORS









-

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

FORMIGONERES PASTERES















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









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

GRUETA O CABRESTANT MECÀNIC “MAQUINILLO”














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

CARRETÓ ELEVADOR




-

Abans d’iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó.
Posat que es detectés qualsevol deficiència s’haurà de comunicar al servei de manteniment i deixar el carretó fora
de servei.
Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i
ubicada correctament.
Al procés de conducció del carretó s’hauran de considerar els següents punts :
no s’ha de permetre que pugi cap persona al carretó.
s’ha de mirar en la direcció d’avançament i mantenir la vista en el camí que s’ha de recórrer.
s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat.
s’ha de cerciorar amb l’encarregat de l’obra dels camins aptes pel trànsit del carretó.
s’ha de transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades).
no s’han de transportar càrregues que superin la capacitat nominal.
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no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors.
s’ha de circular pels camins dissenyats amb aquesta finalitat, mantenint una distància prudencial amb altres
vehicles que el precedeixin tot evitant avançaments.
s’han d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids.
s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretó amb la càrrega
que es transporta.
quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.
sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb la forquilla situada a 15 cm de terra.
en moviment, s’ha d’emprar el llum llampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent.
En cas de transport fora de l’obra, el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb les assegurances
reglamentàries.
Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el motor
estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carretó es troba en un pendent, es calçaran les
rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posició més baixa.
Esdevé obligatòria la instal·lació al carretó d’un pòrtic antiimpactes i antibolcades.
La part superior del carretó ha de disposar d’un sostre protector contraimpactes i contra les inclemències del
temps.

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR.
Muntatge:








-

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

Les distàncies anteriorment citades segons informació de AMYS de UNESA seran:
3 metres per a tensió < 66.000 Volts
5 metres per a tensió > 66.000 Volts

Posat que hi hagi una línia elèctrica de Baixa Tensió:
Es sol·licitarà mitjançant escrit a la companyia subministradora el desviament de la línia elèctrica.
posat que no se pugui realitzar l’apartat anterior, es col·locaran unes beines aïllants sobre els conductors i
caperutxes aïllants sobre els aïlladors.
Ús:


-

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

Desmuntatge:






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

Emmagatzemant :



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

BASTIDES DE CAVALLETS.







No es podran emprar en alçades superiors als 6 metres.
Per a alçades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.
La separació entre punts de recolzament no haurà de ser superior en cap cas als 3,5 metres.
En cas que alçada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haurà de disposar de la barana perimetral.
L’amplada mínima de la plataforma de treball esdevé de 60 cm.
El conjunt haurà de ser estable i resistent.

PERFORADORA PORTÀTIL










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

INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR:
S’ha de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i Benestar, preveient la presa
provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües fecals.
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Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, considerant l’evolució d’aquests
en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i
necessitats fisiològiques.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser :



mòduls prefabricats, o
construïdes a l’obra.

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






vestuaris amb una superfície de 2 m2 per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I estaran equipats amb seients i
casellers individuals.
lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo per cada 10 treballadors.
dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima d’una dutxa per cada 10
treballadors.
inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació mínima serà de : un inodor per
cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 treballadores. Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x
1,20 m. i de 2,30 m. d’alçada.
menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de la brossa, ventilació, calefacció i il·luminació.

Els mòduls prefabricats s’acostumen a agrupar en: mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor), i mòduls de vestuari,
acoblant-se els mòduls de manera que pugui haver accés directe d’un mòdul a l’altre.
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar construïdes a l’obra, si el solar ho permet s’han de construir a prop de l’accés,
perquè el treballador es pugui canviar abans d’incorporar-se al treball.
En obres entre mitjaneres, a zona urbana, atesa l’escassetat d’espai s’ha de preveure en principi una zona per a la
ubicació de les instal·lacions i una vegada, degut a la dinàmica de l’obra, es disposa d’espai en l’interior de l’edifici que
s’està construint, s’hauran de construir les Instal·lacions d’Higiene i Benestar seguint els paràmetres anteriorment
assenyalats. S’aconsella que aquestes instal·lacions es trobin, també, a prop de les vies d’accés.
Independentment d’aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de la obra que han de complir a cada
moment la idoneïtat en relació a la il·luminació, la climatització segons la temporada.
Respecte al personal d’oficina s’ha de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors.
S’ha de preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció personal i col·lectiva.
S’ha de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d’oficina i d’obra, si l’obra ho permet.
S’han de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a l’obra, i en el posat
que estiguin estacionats limitant la circulació viària, s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició
d’estacionament de vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants,
convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.
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12. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS
- Els principals materials que componen l' execució de les obres són:
- Elements impermeabilitzants
- Elements aïllants
- Elements adhesius
- Barana de xapa i d’acer inoxidable
- Morters
- Material ceràmic per entregues.
- Granets
- Pintures.

13. RISCOS A L' ÀREA DE TREBALL
Els riscos més significatius de l' operari a l’àrea de treball són:
- Caigudes d' alçada
- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Caigudes d’objectes
- Cops i talls
- Sobreesforços (lesions musculars o esquelètiques)
- Electrocució
- Cremades
- Radiacions
- Projecció de partícules
- Incendi o explosió
- Inhalació de pols.
- Projecció de partícules als ulls
- Aixafaments.
14. PREVENCIÓ DEL RISC
14.1. Proteccions individuals
- Cascos: per a totes les persones que participen a l' obra, incloent-hi visitants
- Guants d' ús general
- Guants de goma
- Botes d' aigua
- Botes de seguretat
- Granotes de treball
- Ulleres contra impactes i antipols
- Protectors auditius
- Mascaretes antipols
- Cinturó de seguretat de subjecció
- Roba contra la pluja
- Ús de guants o manyoples
- Pantalla de mà o ajustable al cap de protecció per la cara i la vista.
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- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
- Guants d'ús general
- Guants de goma

14.2. Proteccions col·lectives i senyalització
- Senyals de trànsit
- Senyals de seguretat
- Tanques de limitació i protecció
- Maquinaria elevadora per a persones
- Grues de gran tonatge
- Bastides tubulars de seguretat
- Escales auxiliars adequades
- Cables de seguretat
- Neteja de les zones de treball i trànsit
- Manteniment adequats de les eines

14.3. Informació
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà la informació dels riscos i de les
mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.
L’empresa constructora farà constar al seu pla de seguretat el plànols de la bastida amb el
corresponent pla de muntatge signat per tècnic competent.

14.4. Formació
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l' obra, l' exposició i la informació dels mètodes
de treball i dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que
hauran de fer servir.
A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers
auxilis, de manera que a l’obra es disposi d' algun socorrista.
S' impartirà formació en matèria de seguretat i salut a tot el personal de l' obra.
14.5. Medicina preventiva i primers auxilis
Es disposarà d' una farmaciola amb el material necessari.
S' haurà d' informar a l’obra de l' emplaçament més proper dels diversos centres mèdics
(serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s' ha
de portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.
14.6. Reconeixement mèdic
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Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic,
que es repetirà al cap d' un any.
14.7. Medicina preventiva i primers auxilis
Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari.
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos centres mèdics
(serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s’ha
de portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

Telèfons d’emergència a Terrassa:
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15. PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS
Se senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres i el hall del
edifici i s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi, seguint els criteris
del edifici.
Se senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena,
col·locant, si cal els tancaments necessaris.
Es tindrà en compte, principalment:
-

La interferència de feines i operacions
Els horaris de treballs i els de l’activitat dels locals del edifici.
Les xones urbanitzades.

Qualsevol treball que impliqui risc de danys a tercers estarà controlat pel recurs preventiu o
persona qualificada que ell designi.

16. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES
La farmaciola es revisarà setmanalment i es reposarà immediatament el material consumit.

17. PLA DE SEGURETAT
En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, el
contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest Estudi de Seguretat i
Salut als seus mitjans i mètodes d’execució.
Aquest Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, pel
coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d’obra.
Aquest Pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, s’enviarà a
l’administració laboral que tingui competència en la matèria.
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18. PLEC DE CONDICIONS.
PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. PART I
En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat relacionada en la segona part
d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret
1627/1997, de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de
construcció.
Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu cas, del projecte d'obra, és
coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades als riscos que comporti la realització
de l'obra.
A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al pressupost general de l'obra com un
capítol més del mateix.
No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta execució dels treballs,
conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats d'organismes
especialitzats.
Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut podran ser
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix
l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import
total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi.
Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori un estudi de seguretat i salut
en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor
designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra.
La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats.
Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97)
La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al visat per part del Col·legi
professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions
publiques.
En la tramitació per a l’aprovació dels projectes d’obres de les Administracions publiques es farà declaració expressa
en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas,
de l'estudi bàsic.
Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97)
En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada contractista elaborarà un pla de
seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes
en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les propostes
de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podrà
implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut
elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la
seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de
l'apartat 4 de l'article 5 del RD.
Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, el promotor,
abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra.
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del projecte d'obra i durant
l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona.
El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i
salut durant l'execució de l'obra.
En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria de
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi
adjudicat l'obra.
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Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen en els paràgrafs anteriors
seran assumides per la direcció facultativa.
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa.
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.
Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97)
En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi
el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà
l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent.
El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa.
A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors
autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervintents
en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en
el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats
que al llibre se li reconeixen.
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de
l'obra, o quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el
termini de vint-i-quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en què es realitza
l'obra.
Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors
d'aquest.
Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97)
En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat
laboral competent abans de l'inici dels treballs.
L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en l'obra de forma visible,
actualitzant-se si fos necessari.
Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97)
L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i salut
al que es refereix l'article del RD 1627/97.

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en les Administracions públiques
competents.
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PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

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

Aspectes generals.


























REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer de 1.940,
en vigor capítol VII.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL.R.D. 486/1.997 de 14 d'abril
de 1997.
REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓ.O.M. 20 de
Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958.
PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L’EDIFICACIÓ. Conveni O.I.T. 23 de Juny de 1.937,
ratificat el 12 de Juny de 1.958.
ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA.O.M. 28 d'Agost de 1.970. B.O.E. 5,7,8,9
de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI.
ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 de Març
de 1.971, en vigor parts del títol II.
REGLAMENT D'ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 de
Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961.
ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.O. 12 de
Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998.
REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS.R.D. 2.001/1.983 de 28 de
Juliol B.O.E. 3 d'Agost de 1.983.
ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D'ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 1.987
B.O.E. 29 de Desembre de 1.987.
LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 1995.
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ.R.D. 39/1997 de 17 de Gener de 1997 B.O.E. 31 de Gener de
1997
SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril
de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL.R.D. 486/1997 de 14 d'Abril
de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE
CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PELS TREBALLADORS. R.D.
487/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. 23 d'Abril de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN PANTALLES
DE VISUALITZACIÓ.R.D. 488/1997 de 14 d'Abril de 1997 B.O.E. de 23 d'Abril de 1997.
FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D'ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE LA
SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O. de
22 d'Abril de 1997 B.O.E. de 24 d'Abril de 1997.
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ A AGENTS
BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL.R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 1997.
EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL.R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de
Maig de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS
D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 de Juny de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS DELS
EQUIPS DE TREBALL.R.D. 1215/1997 de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d'Agost de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS TREBALLADORS
EN LAS ACTIVITATS MINERES.R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 d'Octubre de 1997.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.R.D. 1627/1997 de 24
d'Octubre B.O.E. de 25 d'Octubre de 1997.

NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.)

Condicions ambientals.



IL·LUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d'Agost 1.940 B.O.E. 29 d'Agost de 1.940.
PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L'EXPOSICIÓ AL SOROLL
DURANT EL TREBALL.R.D. 1316/1.989, de 27 d'Octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989.

Incendis



NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d'Octubre B.O.E. 29 d'Octubre de 1.996.
ORDENANCES MUNICIPALS
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Instal·lacions elèctriques.




REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de Desembre
de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969.
REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. D. 2413/1.973 de 20 de Setembre B.O.E. 9 d'Octubre
de 1.973.
INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES.

Maquinària.









REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d'Agost de 1.969 B.O.E. 28 d'Octubre de 1.969. Modificacions:
B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972.
EGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de
Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985.
REGLAMENT D'APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. O.M. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny de
1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de 1.981 i 16 de Novembre de 1.981.
REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol de 1.986.
Correccions B.O.E. 4 d'Octubre de 1.986.
I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de Gener de
1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1.988 B.O.E.
21 de Novembre de 1.988.
I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES.O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 de Juliol de
1.988 Modificació O. 16 d'Abril de 1.990 B.O.E. 24 d'Abril de 1.990.
I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de Juny de
1.989.
I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS SERVIR. O. 8
d'Abril de 1.991 B.O.E. 11 d'Abril de 1.991.

Equips de protecció individual (EPI)



COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ
INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16
de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995.
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS
D'EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997

Senyalitzacions.



DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL.R.D.
485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteras 8.3 - IC

Varis.



QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d'Agost de 1.978.
CONVENIS COL·LECTIUS.

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S.
Utilització d'Equips de Protecció Individual.

R.D. 773/1997, del 30/05/1997 B.O.E. nº 140
de 12/06/1997

PROTECCIÓ DEL CAP
Casc de seguretat.

U.N.E.-E.N. 397: 1995

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS
Protecció individual dels ulls: Requisits.
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura
i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per ultravioletes.
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos.
PROTECCIÓ DE LES OÏDES
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Orelleres.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs.
Part 1: Taps.
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció,
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U.N.E.-E.N. 166: 1996
U.N.E.-E.N. 169: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993
U.N.E.-E.N. 170: 1993

U.N.E.-E.N. 352-1: 1994
U.N.E.-E.N. 352-2: 1994
U.N.E.-E.N. 458: 1994
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us,precaucions de treball i manteniment.
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES
Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de seguretat, calçat
de protecció i calçat de treball d'ús professional
Especificacions pel calçat de seguretat d'ús professional.
Especificacions pel calçat de protecció d'ús professional.
Especificacions pel calçat de treball d'ús professional.

U.N.E.-E.N. 344: 1993
U.N.E.-E.N. 345: 1993
U.N.E.-E.N. 346: 1993
U.N.E.-E.N. 347: 1993

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures.
U.N.E.-E.N. 341: 1993
Dispositiu de descens.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
U.N.E.-E.N. 353-1: 1993
1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge rígida.
U.N.E.-E.N. 353-2: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. Part
2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia d'ancoratge
flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes d'altura.
U.N.E.-E.N. 354: 1993
Elements de subjecció
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 355: 1993
d'altura.Absorbidors de energia.
Equips de protecció individual per sostenir en posició de treball U.N.E.-E.N. 358: 1993
i prevenció de caigudes d'alçada. Sistemes de subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 360: 1993
d'altura.Dispositiu anticaigudes retràctils.
U.N.E.-E.N. 361: 1993
Equips de protecció individual contra caigudes
d'altura.Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 362: 1993
d'altura.Connectors.
Equips de protecció individual contra caigudes
U.N.E.-E.N. 363: 1993
d'altura.Sistemes anticaigudes.
Equips de protecció individual contra la caiguda
U.N.E.-E.N. 365: 1993
d'altura.Requisits generals per instruccions d'us i marcat.
EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA
Equips de protecció respiratòria. Màscares.Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions per rosca estàndard.
Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials.
Connexions per rosca central.
Equips de protecció respiratòria.Rosques per peces facials.
Connexions roscades de M45 x 3.
Equips de protecció respiratòria.Mascarilles. Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra partícules. Requisits,
assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria.Filtres contra gasos i filtres mixtes.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire fresc previstos
de màscara, mascarilla o conjunt broquet.Requisits, assaigs,
marcat.
Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire comprimit per
utilitzar-se amb màscara, mascarilla, o adaptador facial tipo broquet.
Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat.
Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants amb
vàlvules per protegir dels gasos o
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat.
PROTECCIÓ DE LES MANS
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part1: Terminologia i requisits de prestacions.
Guants de protecció contra els productes químics i els
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U.N.E. 81 233: 1991
E.N. 136: 1989
U.N.E. 81281-1: 1989
E.N. 148-1: 1987
U.N.E. 81281-2: 1989
E.N. 148-2: 1987
U.N.E. 81281-3: 1992
E.N. 148-3: 1992
U.N.E. 81282 : 1991
E.N. 140: 1989
U.N.E. 81284 : 1992
E.N. 143: 1990
U.N.E. 81285 : 1992
E.N. 141: 1990
U.N.E.-E.N. 138:1995

U.N.E.-E.N. 139:1995

U.N.E.-E.N. 149:1992
U.N.E.-E.N. 405:1993

U.N.E.-E.N. 374-1:1995
U.N.E.-E.N. 374-2:1995
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microorganismes. Part2: Determinació de la
resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els
microorganismes. Part3: Determinació de la resistència a la
permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).
Requisits generals pels guants.
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la
contaminació radioactiva.
Guants i manoples de material aïllant per treballs elèctrics.
VESTUARI DE PROTECCIÓ
Robes de protecció. Requisits generals.
Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules de
metall fos.
Robes de protecció. Protecció contra productes químics líquids.
Requisits de prestacions de les robes que ofereixin una protecció
química a certes parts del cos.
Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les tècniques
connexes. Part1: requisits generals.
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar
atrapat per peces de màquines en moviment.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode
d'assaig per a la propagació limitada de la flama.

(2019.11)

U.N.E.-E.N. 374-3:1995

U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.
U.N.E.-E.N.

388:1995
407:1995
420:1995
421:1995

U.N.E.-E.N. 60903:1995

U.N.E.-E.N. 340:1994
U.N.E.-E.N. 348:1994
E.N. 348: 1992
U.N.E.-E.N. 467:1995

U.N.E.-E.N. 470-1:1995
U.N.E.-E.N. 510:1994
U.N.E.-E.N. 532:1996

19. CONCLUSIONS
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, es considera suficientment justificat i definidor.

Terrassa, gener de 2019.

Bernat Navarro i Gibert

Arquitecte Tècnic
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DAP.5.

(2019.11)

PLEC DE CONDICIONS GENERALS

1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS
1.1. D’ÍNDOLE FACULTATIVA.
1.1.1. Obligacions i drets del contractista.
Es obligatori per part del contractista preparar un Pla de Seguretat en aplicació del present Projecte,
abans de començar l’obra, com a primer document. Per després presentar-lo a l’Arquitecte Tècnic
per a la seva aprovació.
Residencial.
El contractista o bé representant seu autoritzat, residirà a la comarca on es localitzi l’obra.
Presència a l’obra.
El contractista haurà de presentar-se a l’obra sempre que el convoqui la Direcció Facultativa.
Oficina a l’obra.
El contractista habilitarà a compte seu una oficina a l’obra, en la qual hi ha d’haver el material
adequat per a la realització de les consultes necessàries, taula i cadires per realitzar les reunions
d’obres, il·luminació i ventilació.
Llibre d’obres.
A l’oficina de l’obra, el Contractista hi tindrà el llibre d’ordes en el qual si inscriuran les ordres de la
Direcció Facultativa cregui oportunes donar. Aquestes ordres les signarà el Contractista com a
assabentat, expressant a més el dia i l’hora en que ho verifica.
El compliment d’aquestes ordres és tan obligatori pel contracte, com per les condicions
constructives del present plec. El fet que en el llibre no figurin redactades les obres que
preceptivament té la obligació de complimentar el Contractista, d’acord amb l’establert al Projecte,
no eximent ni atenuant per a les responsabilitats que siguin inherents al Contractista.
Interpretació del Projecte.
Correspon exclusivament a la Direcció Facultativa de les obres la interpretació tècnica del Projecte i
la consegüent expedició d’ordres complementàries, gràfiques o escrites, pel seu desenvolupament.
La Direcció Facultativa de les obres podrà ordenar, abans de la seva execució, modificacions de
detall de Projecte que cregui oportunes, sempre i quan no alterin les línies generals d’aquest i no
excedeixin la garantia tècnica exigida, i siguin raonablement aconsellades per eventualitats sorgides
durant l’execució del treball o per millores que es cregui convenient.
Les reduccions d’obra que es puguin originar seran acceptades pel Contractista.
També correspon a la Direcció Facultativa de les obres apreciar les circumstàncies que, a instància
del Contractista, facin necessària la substitució del material de difícil adquisició per d’altres de
utilització similar, encara que de diferent qualitat i naturalesa, i de fixar l’alteració de preus que en tal
cas s’estimi raonable.
El Contractista no podrà fer la menor alteració de cap part del Projecte sense l’autorització escrita
de la Direcció Facultativa de l’obra.
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Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa.
Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres demanades de la Direcció
Facultativa, només podrà presentar-les ell mateix, davant de 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 o facultatiu de la Direcció Facultativa, no s’admetrà cap reclamació,
podent el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant una exposició
raonada dirigida a la Direcció Facultativa, la qual podrà limitar la seva resposta a l’ acús de rebut,
que de tota manera serà obligatori per a aquesta mena de reclamacions.
Recusació pel Contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa.
El contractista no podrà recusar Arquitectes, Aparelladors, o personal de qualsevol mena depenent
de la Direcció Facultativa o de la Propietat, encarregats de la vigilància de les obres, ni demanar
que per part de la Propietat es designin altres Facultatius per als reconeixements. Quan es creguin
perjudicats pels resultats d’aquest, procedirà d’acord amb allò estipulat a l’article precedent sense
que aquest motiu pugui perjudicar la marxa dels treballs.
Obligació del Contractista.
El contractista està obligat a fer en general, tot el que sigui necessari per a la bona construcció de
les obres, tot i que no estigui taxativament expressat en el Plec de Condicions, sempre que sigui
ordenat per la Direcció Facultativa.
Del personal del Contractista.
Encarregat.
L’encarregat nomenat pel Contractista es considera a les ordres de la Direcció Facultativa, i passarà
totes les hores de treball dedicat exclusivament a aquesta obra.
Recusació del personal.
El Contractista està obligat a treure de l’obra tot aquell personal que, a judici de la Direcció
Facultativa, no compleixi degudament les seves obligacions.
1.1.2. Les obres i la seva execució.
Accessos.
Anirà a compte del Contractista l’habilitació d’accessos per a l’execució de l’obra.
Inici i termini d’execució de les obres.
El contractista iniciarà les obres dins dels vuit dies següents a la signatura del contracte
corresponent, havent de deixar-les acabades en el termini improrrogable que en aquell s’hi
determini. No obstant es podrà concedir pròrroga raonable a petició del Contractista per causes
justificades i de força major.
Replanteig de les obres.
Abans de començar les obres s’executarà un replanteig presència del Contractista o de la persona
que el representi. Havent-hi conformitat amb el Projecte, s’hauran de començar les obres.
Durant el seu curs, s’executaran tots els replanteigs parcials que s’estimin precisos. Del general no
se n’entendrà acta. El subministre i les despeses del material i personal que ocasionin els
replanteigs corresponen sempre al Contractista, el qual està obligat a procedir en aquestes
operacions amb subjecció al que està prescrit en els Plecs de Condicions Generals i particulars i
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seguint les instruccions de la Direcció Facultativa, sense l’aprovació de la qual no podrà continuarse els treballs.
Condicions generals d’execució dels treballs.
Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte i al contracte, a les modificacions
d’aquest que prèviament hagin estat aprovades, i a les ordres i instruccions que sota la seva
responsabilitat i per escrit entregui la Direcció Facultativa al Contractista, sempre i quan aquestes
s’encaixin a la xifra que ascendeixin els pressupostos aprovats.
El Contractista notificarà a la Direcció Facultativa de les obres, amb precisa anticipació, a fi i efecte
que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les parts que hagin de restar ocultes o que a
judici del Contractista requereixen l'esmentat reconeixement. D’aquestes parts se n’aixecaran
plànols precisos per al seu amidament i liquidació, que seran subscrits per la Direcció Facultativa.
El Contractista haurà d’abonar pel seu compte els treballs auxiliars necessaris per a fer el
amidament, llevat que es conformi amb el que proposi la Direcció Facultativa.
Subcontractes o contractes parcials.
La Direcció Facultativa haurà de conèixer els noms dels subcontractistes que intervinguin
parcialment en l’obra, la qual notificarà la seva aprovació, sense que el Contractista tingui dret a cap
reclamació per aquesta determinació, i sense que pugui defugir per l’aprovació la responsabilitat
davant la Propietat i la Direcció Facultativa de l’obra dels actes o omissions dels subcontractistes.
Obra defectuosa.
Quan el contractista hagi fet qualsevol element d’obra que no s’ajusti en aquest plec o en el
particular, la Direcció Facultativa de l’obra el podrà acceptar o rebutjar.
En el cas d’acceptació, aquesta fixarà el preu que sigui just amb arranjament de les diferències que
hi hagués, estant obligat el Contractista a acceptar aquesta valoració; en el cas de no conformars’hi, desfarà i reconstruirà a compte seu tota la part mal executada amb arranjament a les
condicions que fixi la Direcció Facultativa, sense que això sigui motiu de pròrroga en el termini
d’execució.
Vicis ocults.
Si la Direcció Facultativa tingués raons per a creure en l’existència de vicis ocults de construcció a
les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, les
demolicions que cregui necessàries per a reconèixer els treballs que suposi defectuosos. Les
despeses de demolició i reconstrucció que s’ocasionin aniran a càrrec del Contractista.
Dels materials, aparells i la seva procedència.
El Contractista té la llibertat de proveir-se dels materials i aparells de tota mena en els punts que li
sembli convenients, sempre i quan reuneixin les condicions exigides en el contracte, que estigui
perfectament preparats per a l’objecte d’aplicació, i que siguin emprats en l’obra en conformitat a les
lleis i reglaments corresponents o a les normes de la bona construcció.
Us dels materials i aparells.
No es procedirà a l’ús i col·locació dels materials i dels aparells sense que hagin estat examinats i
acceptats per la Direcció Facultativa, en els termes que prescriuen els Plecs de Condicions,
depositant a l’efecte el Contractista, les mostres i models necessaris, contrasignats prèviament, per
poder efectuar amb ells les comprovacions, assaigs, o proves preceptuades en el Plec de
Condicions vigents a l’obra. Les despeses que ocasionin els assaigs, anàlisi, proves, etc ja indicats,
aniran a càrrec del Contractista.
Medis auxiliars.
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Aniran a compte i risc del Contractista les bastides, màquines i d’altres medis auxiliars que pel bon
desenvolupament i execució dels treballs siguin necessaris.

1.1.3. Recepció de les obres.
Recepció provisional.
Un cop acabades les obres tindrà lloc la recepció provisional, i a l’efecte s’hi practicarà un detingut
reconeixement per la Direcció Facultativa i Propietari en presència del Contractista, aixecant-hi acta
i començant des d’aquest dia a transcórrer el termini de garantia si les obres estiguessin en estat de
ser admeses. Quan les obres no estiguin en estat de ser admeses es farà constar a l’acta i es
donaran al Contractista les oportunes instruccions per a remeiar els defectes observats, fixant un
termini per a esmenar-los, expirat el qual s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la
recepció provisional de l’obra.
Termini de garantia.
El termini serà assenyalat segons les condicions particulars vigents de l’obra; al seu defecte serà
d’un any comptat des de la data en la qual es verifiqui la recepció provisional.
Conservació de les obres rebudes provisionalment.
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions parcials i la
definitiva, aniran a càrrec del Contractista. Si l’edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció
definitiva, la guarda, la neteja i les reparacions causades pel seu ús, aniran a càrrec del Propietari i
les reparacions de vicis d’obra o per defecte a les instal·lacions, aniran a càrrec del Contractista.
En cas de dubte, serà jutge inapel·lable l’Arquitecte Tècnic sense que contra la seva resolució hi
càpiga anterior recurs.
Amidament definitiu dels treballs.
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per la Direcció Facultativa al seu
amidament general i definitiu, amb precisa assistència del Contractista o d’un representant seu
nomenat per ell.
Serviran de base per a l’amidament, les dades del replanteig general, les dades dels replanteigs
parcials que hagués exigit el curs dels treballs, les dades dels fonaments i altres parts ocultes de les
obres preses durant l’execució dels treballs i autoritzades amb les signatures del Contractista i de la
Direcció Facultativa, l’amidament que es dugui a efecte de les parts descobertes de les obres de
fàbrica i accessoris en general, les dades que convinguin als procediment consignat a les
condicions del contracte per dir el número d’unitats d’obra de cada tipus executades, tenint present,
llevat un pacte contrari, allò preceptuat en els diferents capítols del Plec de Condicions Generals de
condició tècnica confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura i adoptat per les seves obres
per la Direcció General d’Arquitectura en establir les normes per a l’amidament i valoració dels
diferents treballs.

Recepció definitiva.
La recepció definitiva es verificarà, després de transcorregut el termini de garantia, de la mateixa
manera i amb les mateixes formalitats que amb la provisional. A partir d’aquesta data, si bé finirà
l’obligació del Contractista de reparar, al seu càrrec, aquells desperfectes inherents a la normal
conservació dels edificis, quedaran subsistents totes les responsabilitats que poguessin abastar-lo
per defectes ocults o deficiències de causa dolosa.
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De les recepcions de treball on el contracte hagi estat rescindit.
En els contractes rescindits hi tindran lloc les dues recepcions, la provisional en primer lloc i la
definitiva quan hagi transcorregut el termini de garanties per als treballs acabats per complert i
rebuts provisionalment.
Per a tots els altres treballs que no estiguin inclosos en el cas anterior i sigui quin sigui l’estat
d’avanç en el qual es trobin, s’efectuarà sense pèrdua de temps una sola i definitiva recepció.
1.1.4. Facultats de la direcció de les obres.
Facultat general de la Direcció de les obres.
A més de totes les facultats particulars que corresponen a la Direcció Facultativa, expressades als
articles procedents, és missió específica seva, la direcció i vigilància dels treballs que a les obres
s’hi realitzin i tot això amb autoritat tècnica complerta i indiscutible, inclòs en tot el no previst
específicament al Plec de Condicions de l’edificació, sobre les persones i coses situades a l’obra, i
en relació amb els treballs que per a l’execució dels edificis i obres annexes es portin a terme,
podent també, però amb causes justificades, recusar al Contractista si considera que adoptar
aquesta actitud és útil i necessària per la deguda bona marxa de l’obra.

2.1. D’ÍNDOLE ECONÒMICA.
2.1.1. Base fonamental.
Com a base fonamental s’estableix el principi pel qual el Contractista ha de percebre l’import de tots
els treballs executats, sempre i quan aquest s’hagin realitzat amb arranjament i subjecció al
Projecte, condicions generals i particulars que regeixin la construcció de l’edificació o obra annexa
contractada.
2.1.2. Garanties de compliment i fiances.
Garanties.
La Direcció Facultativa i Propietat podran exigir al Contractista la presentació de referències
bancàries o d’altres entitats i persones, amb l’objecte de cerciorar-se si aquest reuneix totes les
condicions necessàries per a l’acompliment exacte del Contracte.
Aquestes referències, que li són demanades, es presentaran abans de la signatura del contracte.
Establiment de la fiança.
La finança que s’exigirà al Contractista, amb el fi que respongui de l’acompliment del contracte,
s’avinençarà en una retenció del 10% de l’import dels pagaments que s’estableix en el contracte, si
és que es aquest document no s’hi estableixen d’altres procediments.
Execució dels treballs amb càrrec a la fiança.
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l’obra en les
condicions contractades, es podrà ordenar d’executar-les a un tercer, o directament per
l’administració, abonant al seu import amb la retenció en concepte de fiança, sense perjudici de les
accions legals que tingui dret el Propietari en cas que les despeses efectuades a les unitats d’obra
no fossin de rebut.

Devolució de la fiança.
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La fiança retinguda s’abonarà al Contractista en un termini no superior als 15 dies un cop signada
l’acta de recepció definitiva de l’obra.
2.1.3. Preus.
Preus.
El Contractista presentarà preus unitaris de totes les partides que figurin a l’estat d’amidaments que
se l’hi entregarà. Els preus unitaris que composen el pressupost-oferta tenen valor contractual i
s’aplicaran a les possibles variacions d’obra que poguessin sobrevenir.
Abast dels preus unitaris.
El pressupost s’entén comprensiu de la totalitat de l’obra, i portarà implícit l’import dels treballs
auxiliars (bastides, transports, elevació de material, runes, neteja, combustibles, força motriu, aigua i
d’altres semblants), el de la imposició fiscal derivada del contracte, el de l’activitat del Contractista
durant la seva execució, i el de les càrregues laborals de tot ordre, que no siguin objecte de partida
específica. Quedaran inclosos a l’oferta de l’Empresa Constructora tots aquells treballs i materials
que encara que no estiguin descrits en el present Plec de Condicions siguin necessaris pel total
acabament de l’obra.
Preus contradictoris :
Els preus d’unitat d’obra, es fixaran contradictoriament entre la Direcció Facultativa i el Contractista,
segons els preus del Projecte.
Preus no assenyalats :
La fixació de preus haurà de fer-se abans que s’ajusti l’obra a la qual s’hagi d’aplicar, però si per
qualsevol circunstància, en el moment de fer els amidaments no estigués encara determinat el preu
de l’obra executada, el Contractista està obligat a acceptar el que assenya-li la Direcció Facultativa.
Quan a conseqüència de rescissions o d’altres causes fos precís valorar obres incomplertes, el preu
de les quals no coincideixi amb cap dels que es consignen en el quadre de preus, la Direcció
Facultativa serà l’encarregada de descompondre el treball fet i compondre el preu sense reclamació
per part del Contractista.
2.1.4. Valoracions:
Valoració dels aplecs :
A les certificacions queda facultada la Direcció de les obres per a fer constar els aplecs per un valor
que no ultrapassarà un 60% estimat d’acord amb el desglossament del pressupost.
Millores :
El Contractista està obligat, sempre que li sigui ordenat per la Direcció Facultativa de les obres, a
introduir les millores que aquesta cregui convenients a aquella part de la construcció que li indiquin,
a l’objecte de donar a l’obra les condicions necessàries.
Aquestes obres de millora s’avaluaran en conformitat amb els preus compresos en el pressupost
que s’accepti.
Millores d’obres lliurement executades :
Quan el Contractista, junt amb l’autorització de la Direcció Facultativa, emprés materials de més
esmerçada preparació que el assenyalats al Projecte, o substituís un tipus de fàbrica per una altra
que tingués assignat un preu més alt, o executés amb més grans dimensions qualsevol part de
l’obra, o en general que introduís, sense ser-li demanat, qualsevol altre modificació tot i ser
beneficiosa a judici de la Direcció Facultativa, no tindrà dret, malgrat tot, més que a l’abonament del
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que pogués correspondre-li en el cas que hagués construit l’obra amb estricta subjecció a la
projectada i contractada o adjudicada.
Abonament per partides senceres :
Admetent la condició d’algunes obres, la Direcció queda facultada per a incloure aquestes partides
complertes, quan ho estimi just, a les periòdiques certificacions parcials.

Abonament per partides alçades :
En cas de no existir en el pressupost preus que es puguin aplicar a les obres executades per partida
d’alçada, s’abonaràn prèvia presentació dels justificants del seu cost (adquisició de materials i
llistes de jornals degudament controlades per la Direcció Facultativa).
Certificacions periòdiques :
Les certificacions periòdiques tenen el caràcter de documents provisionals o bé, a compte,
subjectes a rectificacions o variacions a la liquidació final no suposant tampoc les dites certificacions
cap aprovació ni recepció de les obres que comprenen. En cap cas podrà el Contractista al·legant
desafiar en les certificacions suspendre els treballs ni dur-los amb menys increment del necessari
per a l’acabament de les obres en el termini establert.
Liquidació General :
Acabades les obres es procedirà a fer la liquidació general, que constarà dels amidaments i
valoracions de totes les unitats que constitueixen l’obra. Per a la liquidació en cas de rescissió, es
seguirà el que estipula el Centre Experimental d’Arquitectura, títol III, epígraf 5 de l’article 36.

2.1.5. Indemnitzacions mútues:
Per demora d’entrega de l’obra. Es fixaran en el contracte. Per demora de pagaments i per danys
causats per força major.
Segons estipula al Plec General de Condicions de l’Edificació realitzat pel Centre Experimental
D’Arquitectura, títol III, epígraf 6 de l’article 38 i 39.

2.1.6. Varis:
Arbitris :
El pagament d’arbitris i impostos sobre tanques, enllumenat, etc., i per conceptes inherents als
propis treballs que es realitzin, aniran a càrrec del Contractista.
Còpia de documents:
El Contractista té dret a treure còpies a costa seva dels plànols, Plec de Condicions i altres
documents del contracte. Les despeses de còpies de tota mena de documents que el Contractista o
Industrial precisin per a redactar proposicions de pressupost, aniran a càrrec del Contractista.
Assegurança de les obres:
El contractista es veurà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri la seva
execució fins a la recepció definitiva; la quantia de l’assegurança coincidirà en cada moment amb el
valor que tinguin per contracte els objectes assegurats.
L’import abonat per la Societat Asseguradora, en cas de sinistre, s’ingressarà a compte a nom del
Propietari, per tal que s’aboni a càrrec seu, l’obra que es construeixi i a mesura que es vagi
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realitzant. El reintegrament de l’anomenada quantitat al Contractista s’efectuarà per certificacions,
com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de conformitat expressa del
Contractista feta en document públic, el Propietari podrà disposar de l’anomenat import per a
necessitats diferents que la de reconstruir la part sinistrada.
L’infracció d’allò exposat anteriorment serà motiu suficient per a que el Contractista pugui rescindir
el contracte amb devolució de fiança, abonament complert de despeses, materials, etc, i una
indemnització equivalent a l’import dels danys causats al Contractista per sinistre i que no se li
haguessin abonat, però només en proporció equivalent a la que suposi la indemnització abonada
per la Societat Asseguradora respecte als danys causats el sinistre, que seran avaluats en aquest
efecte per la Direcció Facultativa.
A les obres de reforma o reparació s’hi fixarà prèviament la porció de l’edifici que ha de ser
assegurat i la seva quantia, i si res es preveu s’entendrà que l’assegurança ha de comprendre tota
la part de l’edifici afectada per l’obra.
El risc assegurat i les condicions que figurin a la pòlissa d’assegurances, els posarà el Contractista
abans de contractar-los en coneixement del Propietari, amb objecte de sol·licitar la seva conformitat
o objeccions.

2.2. D’ÍNDOLE LEGAL.
2.2.1. Contracte.
El contracte es formalitzarà mitjançant documents privats o públics a petició de qualsevol de les
parts i amb arranjament a les disposicions vigents. En el contracte s’especificarà les particularitats
que convinguin a ambdues parts. El propietari i el Contractista signaran al peu del Plec de
Condicions abans de signar el Contracte.
2.2.2. Arbitratges.
Ambdues parts es comprometen a sotmetre’s en les seves diferències a l’arbitratge que s’oferirà al
Arquitecte Director i al seu defecte al que pugui nomenar el Col·legi Oficial.
2.2.3. Responsabilitats.
Responsabilitats generals del Contractista:
El Contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes en el
contracte i segons els documents que composen el Projecte. Com a conseqüència de tot això,
estarà obligat a la demolició i reconstrucció de tot el mal executat sense que valguin les excuses
que hagin estat abonades en liquidacions parcials.

Accidents de treballs:
En cas d’accident esdevingut als operaris amb motiu o durant l’exercici de les feines per a l’execució
de les obres, el Contractista s’ajustarà a allò disposat envers la legislació vigent, sent en tot cas
l’únic responsable del seu incompliment i sense que per cap concepte pugui quedar afectada la
Propietat per responsabilitat en qualsevol aspecte.
El Contractista està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat que les disposicions vigents
perpetuen per evitar en el possible accidents als obrers, o als vianants, no només a les bastides
sinó a tot arreu on hi hagi perill. Dels accidents de tota mena que, per no complir el Contractista tota
la legislació referent a aquesta mateixa poguessin esdevenir, serà ell l’únic responsable, o els seus
contractats i estaran incloses totes les despeses precises per a complimentar degudament totes les
disposicions legals.

2.2.4. Rescissió de contracte.

AZX527
14/02/2019

98 / 99

AQUEST DOCUMENT NO TE VALIDESA SENSE EL VISAT DEL COL·LEGI D’APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS DE BARCELONA

NAVARRO TÈCNICS

Major de St. Pere, 40 1r. 08222 TERRASSA

www.navarrotecnics.com

oficinatecnica@navarrotecnics.com

Telf. 93.783.49.49

D. fitxer: 31-2017
Pàg. 32

Projecte d’ implantació dels elements auxiliars per la substitució de fusteries en altura.
Carrer Parc Gernika, 28-30, 32-38, 40-46 – 08227 – Terrassa (Barcelona)

(2019.11)

Causes de rescissió:
En cas de fallida o mort del Contractista, quedarà rescindit el contracte, podent els seus hereus o
successors dur-la a terme en les mateixes condicions i prèvia aprovació de l’Arquitecte Tècnic.
El contracte quedarà rescindit per incompliment del contractista de les condicions estipulades en
aquest plec, perdent en aquest cas la fiança i quedant sense dret a cap reclamació, abonant-se
només l’obra executada, d’acord amb allò estipulat en el present Plec de Condicions.
Així mateix en cas de rescissió la morositat en l’execució, la manca d’observança a les ordres
rebudes i la insubordinació.
La interpretació del casos de rescissió que poguessin presentar-se corresponen a l’Arquitecte
Tècnic a les instruccions del qual haurà de sotmetre’s el Contractista, sense cap dret a reclamació.
2.2.5. Policia d’obra.
La policia dels solar serà a càrrec del Contractista, el qual haurà de perdre cura de la conservació
de les línies del llindar. El Contractista és responsable de tota falta relativa a la Policia Urbana i a les
Ordenances Municipals vigents per aquest aspecte.

CONSTRUCTOR
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