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I. MEMÒRIA

Plaça del Remei. PREMIÀ DE DALT
Arranjament Coberta Transitable de l’aparcament.

1 .- Memòria
1. Identificació i agents del projecte
Projecte:

Memòria Valorada.

Tipus d’intervenció:

Arranjament de la coberta transitable de l'equipament municipal
destinat a aparcament

Emplaçament:

Plaça del Remei.

Municipi:

Premià de Dalt (08338) de la comarca del Maresme

Promotor:

Ajuntament Premià de Dalt.
CIF: P-0823000E
Adreça: Plaça de la Fabrica, nº 1. 08338 Premià de Dalt

Arquitecte Tècnic:

Nom: Mª Pau Valdivieso Sáez
Nº col·legiada: 7.970

Mª PAU VALDIVIESO SAEZ. Arquitecte Tècnic. Col. 7.970. C/. Esteve Albert, nº 6, escala B, 3º 1ª. 08304 MATARÓ. E-mail: mpau@apabcn.cat

CIF: 38.819.587-A
Adreça: C/. Esteve Albert, nº 6, escala B, 3º 1ª. 08304 - Mataró
Telèfon: 616.515.280
E-mail: mpau@apabcn.cat

2. Relació de documents complementaris
Estudi topogràfic:

Al tractar-se d’una memòria valorada no és
necessari realitzar un topogràfic.

Estudi geotècnic:

Al tractar-se d’una memòria valorada o no es
realitza modificació de l’estructura no és
necessari realitzar un estudi geotècnic.

Estudi de gestió de residus de la construcció:

Redactat pel mateix arquitecte tècnic projectista.

Altres:
.
3. Objecte del projecte i antecedents
L’objecte de la present memòria valorada és l’arranjament de la coberta transitable de l’aparcament
municipal del barri de la Verge del Remei, que presenta problemes de filtracions en zona perimetral.
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Es tracta d’una plaça publica de forma ovoide amb un vèrtex angular, que cobreix a la seva totalitat
l’aparcament municipal de planta inferior. Aquest aparcament es localitza a nivell de carrer, per tant no es
pot considerar soterrani, ja que només un dels tres quatre llindars és un mur de formigó.

Estructuralment l’aparcament consta de pilars de formigó que sustenten el sostre unidireccional format per
jàsseres planes de formigó armat i amb biguetes de formigó i cassetons ceràmics.
Disposa de obertures que faciliten la ventilació d’aquest espai en les tres llindars abans anomenats, on no
hi ha el mur de contenció de formigó armat.
Disposa a la seva part central una il·luminació zenital formada per peces tipus pavès fent de paviment de la
plaça superior.

La plaça pròpiament dita, consta de tres accessos, un a rasant de carrer (accés 1), un segon a través d’una
tramada d’escales (accés 2) i un tercer a través d’un seguit de graons creant plataformes (accés 3).

Plaça del Remei. PREMIÀ DE DALT
Arranjament Coberta Transitable de l’aparcament.

Mª PAU VALDIVIESO SAEZ. Arquitecte Tècnic. Col. 7.970. C/. Esteve Albert, nº 6, escala B, 3º 1ª. 08304 MATARÓ. E-mail: mpau@apabcn.cat

3

2

1

L’accés 1 i 3 estan connectats entre si per una petita zona semi porxada,
formada únicament per pilars metàl·lics i pòrtic superior igualment metàl·lic.
Aquests pòrtics sustenten els punts de llums que dona il·luminació a aquesta
zona.
La resta de plaça es troba il·luminada per 9 bàculs igualment metàl·lics que
sustenten els focus.
Consta d’un petit escenari a una cota de 85 cm per sobre de la rasant de la
resta de plaça.
La plaça està pavimentada a la seva totalitat, a excepció de l’accés 3 que és a base de travessers de fusta
fent els graons i amb acabat de sorra (sauló) les plataformes esgraonades. L’accés 1 es una passera
aixecada del nivell de terres inferior i formada per uns travessers de fusta. L’accés 2 es l’escala realitzada
amb perfileria metàl·lica i xapa perforada.
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Accés 1

Accés 2
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L’acabat de la plaça és amb acabat de peces prefabricades de formigó de color vermell 30x30, emmarcades
per peces de marbre blanc de 30x20, fent una malla quadrada.

L’escenari, en canvi es amb formigó de color vermell, limitat tot ell per unes bigues/taulons de grans
dimensions de fusta.
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Perimetralment i degut al desnivell amb els vials i zona verda amb els que limita, existeix una barana de
protecció de ferro, formada per un passamà superior format per tub buit de 40x80 i dos travessers inferiors
en posició horitzontals de 40x40. La zona de la passera de fusta (accés 1) la barana està formada per
passamà metàl·lic en “T” invertida i tres travessers inferiors, igual en “T”.

Mª PAU VALDIVIESO SAEZ. Arquitecte Tècnic. Col. 7.970. C/. Esteve Albert, nº 6, escala B, 3º 1ª. 08304 MATARÓ. E-mail: mpau@apabcn.cat

Al seu límit oest es localitza un petit celador, pavimentat amb els mateixos acabats que la resta de plaça i
cobert amb una estructura lleugera de passamans de 30 mm i perfileria T50, i tenint com a element de
cobertura un bruc.
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4. Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic
El municipi, ubicat a la comarca del Maresme, té una alçada topogràfica de 142 m sobre el nivell del mar.
La plaça a arranjar està ubicada a la confluència dels carrers Manuel de Falla i Verge del Remei.
Segons dades cadastrals, la plaça a intervindré està sobre l’aparcament municipal amb una superfície de
773 m². No obstant segons medició sobre plànol de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, la zona d’intervenció
amb accessos, plaça i escenari te una superfície de 888,84 m²
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La parcel.la cadastral de l’aparcament és la 5048035DF4954N

5. Justificació de la solució adoptada i descripció de l’obra
Pel que fa a les intervencions a realitzar, en primer lloc seria la de solventar la incidència de filtracions que
hi ha en límit sud-oest. Aquestes filtracions no afecten a l’interior de l’aparcament, però si al límit del forjat.
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Es deuran realitzar unes cales per tal de saber la gravetat de les filtracions.
La deficiència, segurament, ve ocasionada per un inadequat solapament de les làmines asfàltiques en límit
de forjat.
Es procedirà, en primer lloc a l’extracció de la totalitat de les peces de paviment en una franja aproximada
d’1 ml a l’igual que el material d’aferrament, fins localitzar les teles asfàltiques. Posteriorment es realitzarà
una neteja de la tela i la substitució d’aquesta franja malmesa, assegurant que el solapament és l’adequat.
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Per tal de fer la reparació de l’element estructural (únicament afectat el frontal del forjat) és procedirà al
seu repicat fins arribar a sanejar tot l’element malmès. En el supòsit d’haver arribat a l’element metàl·lic
(reas) es realitzarà una neteja de les mateixes amb un raspall de pues metàl·liques, es pintaran les mateixes
amb un revestiment d’adherència i protecció de les armadures, com podria ser el Monotop 910S de Sika,
per a posteriorment aplicar un morter de reparació de resines sintètiques com podria ser el Monotop 612
per a gruixos de 2 a 5 cm i Monotop 618 per a gruixos superiors a 5 cm, ambdós novament de Sika.

Una vegada reparat, es procedirà a la col·locació del material d’acabat, que en aquesta ocasió es realitzarà
amb peces ceràmiques en forma de “L” i amb goteró facilitant l’evacuació de les aigües sense afectar a
l’element de suport (estructural)
Pel que fa a la resta d’intervencions són més un tema estètic i funcional que patològic.
En primer lloc es realitzarà una superposició de paviment sobre l’actual, agafant com a base un paviment
porcellànic per a exteriors de format 30x60 de la casa Natucer, model Petra di Firenze, dels que disposen
de 6 totalitats que permetran combinar-les.

Plaça del Remei. PREMIÀ DE DALT

Mª PAU VALDIVIESO SAEZ. Arquitecte Tècnic. Col. 7.970. C/. Esteve Albert, nº 6, escala B, 3º 1ª. 08304 MATARÓ. E-mail: mpau@apabcn.cat

Arranjament Coberta Transitable de l’aparcament.

Amb el mateix material es realitzarà el remat perimetral de la plaça.
La il·luminació zenital de l’aparcament a través del pavès en zona central de la plaça quedarà anul·lat,
cobrint la totalitat de la zona amb el mateix paviment. Es realitza aquesta intervenció, ja que durant anys
aquest punt ha sigut conflictiu per tema de filtracions, i d’acord conjunt amb el Consistori es decideix
suprimir i eliminar aquest problema de filtracions. Per tant es realitzarà una adequada impermeabilització
prèvia a la col·locació del paviment.
Pel que fa a l’escenari, s’extrauran els taulons/bigues de fusta perimetral, per tal d’evitar fer el
manteniment d’aquest material, el qual a l’actualitat te mancances del mateix.
Es realitzarà doncs amb el mateix material que la resta de la plaça, considerant fer un canvi de color, per tal
de poder diferenciar les zones.
Pel que fa referencia als elements metàl·lics, es reviraran per tal de poder reparar aquelles zones que
estiguin afectades d’oxidacions i/o possibles perforacions. Posteriorment es protegiran amb una capa de
mini i posteriorment es revestiran amb una pintura a l’oxiron o equivalent.

Pel que fa a l’enllumenat es realitzarà una substitució de les lluminàries existents a la zona de la pèrgola,
actualment amb punts de llum de superfície, antivandàlic i amb lluminària normal. Es realitzarà la
substitució amb lluminàries tipus LED amb pantalles estanques i antivandàliques.
Els bàculs existents es mantindran, únicament es substituiran els focus, instal·lant novament de tipus LED
per tal de tindre un estalvi energètic.
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6. Quadre resum de superfícies construïdes
SUPERFICIE TOTAL DE L’ACTUACIÓ EN ARRANJAMENT DE COBERTA TRANSITABLE:

888,84 m².

7. Normativa Contemplada i d’obligat compliment
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Urbanísticament, la plaça es troba dins d’una illa qualificada com a zona 5, Sistema d’Equipaments.

Es garantirà el compliment de la normativa vigent, especialment la del codi d’accessibilitat de Catalunya n i
les sectorials d’instal·lacions i obra pública i el CTE.
El contractista i subcontractistes adjudicataris de l'obra estan obligats a reconèixer les seves
responsabilitats i segons el RD.1627/1997 aplicaran els principis d'acció preventiva, i compliran les
disposicions mínimes de Seguretat i Salut laboral. I s’haurà de presentar el PSiS corresponent a la DFO que
elaborarà l’Acta d’Aprovació i aquesta s’elevarà a l’aprovació de la JdGL, sense la qual, no es podran iniciar
les obres.
Els sobrants d'obra i d'embalatges, el contractista els portarà fins un abocador o gestor autoritzat per la
Junta de Residus del Departament de Medi Ambient i es justificarà segons el Decret 201/94 de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, i segons la seva modificació pel Decret 161/2001
de 12 de juny, i el que disposa la llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus.
La DFO podrà exigir els assatjos dels elements materials de l'obra que consideri oportuns (fabricació
provetes, determinació granulometria, extracció testimonis, densitats, etc.) durant i un cop finalitzades les
obres, i exigir l'acreditació dels Certificats de Característiques i Marques dels materials abans de la seva
col·locació, per comprovar-ne la seva idoneïtat tècnica. Per tant, la seva posta en obra haurà d'estar

Plaça del Remei. PREMIÀ DE DALT
Arranjament Coberta Transitable de l’aparcament.

prèviament autoritzada per la DFO. L’import econòmic de la relació d’assaigs a realitzar anirà a càrrec del
contractista adjudicatari, dins l’import establert pel corresponent Plec de Clàusules i/o Contracte.

n o r m a t i va t è c n i c a d ’ u r b a n i t z a c i ó
gener al
 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 29/2/2012)
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC 5/8/2010)
 Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme
(DOGC 24/7/2006)
 Código Técnico de la Edificación
DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos
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(BOE 28/03/2006)
RD 2267/2004, REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI. ANEXO II
(BOE 17/12/2004)
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991)
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995)
 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats i edificacions.
(BOE 11/05/2007)


Llei 9/2003, de mobilitat
(DOGC 27/6/2003)
vialitat

 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras.
(BOE 12/12/2003)
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 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de
firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE 12/12/2003)
 Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE 2/02/2000)
 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC
“Drenaje superficial”
(BOE 23/05/1990)
 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,
marcado, control de calidad.
 Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para obras de carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).
ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)
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Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE
Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010)
genèric d’i nstal·laci ons urbanes
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques
que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics
que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992)
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona.
(BOP 22/05/1991)
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul
xarxes de pr oveïment d’aigua potabl e
 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic.
(BOE 6/6/2003)
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de
Catalunya
(DOGC 21/11/2003)
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua i el consumo humano
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(BOE 21/02/2003)
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
aguas.
(BOE 24/07/01)
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22/07/99)
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament)
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
 Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors
Hidrants d’i ncendi
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 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
incendios”
(BOE 14/12/1993)
xarxes de sanej ament
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament
(DOGC 29/05/2003)
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al
tractament de les aigües residuals urbanes.
(BOE 20/12/1995)
 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE 23/09/1986)
Àmbit municipal o s upramunicipal:
 Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.
(Àrea metropolitana de Barcelona)
(BOPB 14/06/2004)
 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona
Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials
(BOPB 6/06/1999, correcció d’errades BOP 30/07/1999)
xarxes de distri bució de gas c analitzat
 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y
sus instrucciones complementarias”:
(BOE 4/09/2006)
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos
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 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones
tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
 Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles”
(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
xarxes de distri bució d’energia elèctrica
GENERAL
 Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico
(BOE 28/11/1997)
 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, distribución
comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001)
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ALTA TENSIÓ


Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”
(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010)



Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives
a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007).
NTP - LAMT

Línies aèries de mitjana tensió

NTP - LSMT

Línies subterrànies de mitjana tensió

BAIXA TENSIÓ
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224 18/09/2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives
a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007)
NTP - LABT

Línies aèries de baixa tensió

NTP - LSBT

Línies subterrànies de baixa tensió
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CENTRES DE TRANSFORMACIÓ

• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación”
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83)

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación”
(BOE 01/08/1984)

• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”.
(BOE 26/06/1984)

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-Endesa relatives
a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
(DOGC 22/2/2007)
NTP – CT

NTP – CTR

Centres de transformació en edificis

Centres de transformació l’entorn rural
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ENLLUMENAT PÚBLIC

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
(BOE 19/11/2008)

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient
(DOGC 12/06/2001)

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE 18/09/2002)

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.
xarxes de telecom uni cacions

• Especificacions tècniques de les Companyies
8. Pressupost Total

PEM ............................................................. 79.865,25 €
DESPESSES GENERALS 13%:
BENEFICI INDUSTRIAL 6%:

SUBTOTAL:

.................... 10.382,48 €

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

4.791,92 €

................................................. 95.039,65 €

IVA 21%: ..................................................... 19.958,33 €

PEC:

.......................................................... 114.997,98 €

El pressupost de contracta del total de l’actuació és de :

CENT CATORZE MIL NOU-CENTS NORANTA-SET euros amb NORANTA-VUIT cèntims.

------------------------------------------------------------- # 114.997,98 €# -----------------------------------------------------------
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9. Durada i Planning d’obra
Aquest annex es redacta seguint l’establert a l’article 123 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic.
En el diagrama adjunt es representa el pla de realització dels treballs. L’obtenció del termini total
d’execució de les obres definides en aquest Projecte s’ha basat en les següents premisses:


El conjunt de l’obra ordenat en unitats o grups d’unitats.



Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’ha utilitzat són els indicats a la
justificació de preus, o un múltiple dels mateixos.



S’ha considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables.



Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar.



Climatologia de la Província de Barcelona, a efectes de poder avaluar la incidència sobre els
rendiments de les possibles condicions climatològiques adverses.

Al tractar-se d’un entorn totalment edificat, les obres cal planificar-les d’entrada de manera que puguin se
compatibles amb les necessitats dels seus usuaris (accés permanentment als habitatges, accés dels vehicles
a l’aparcament existent, etc..).
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La proposta que aquí s’enuncia, caldrà que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons
s’adapti millor als seus mitjans, però haurà de ser acceptada per l’Ajuntament i després passarà a ser
contractual.
No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la
modificació, sempre serà possible amb el consentiment de l’Administració.
Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats d’obra
més importants.
Es posa de manifest que aquest programa haurà de ser necessàriament reajustat en funció de la data d’inici
de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és contractual.
El termini d’execució de les obres es fixa, en 3,5 mesos.

MES 1
1

Permisos i Treballs Previs

2

Replanteig

3

Neteja i Condicionament

4

Enderrocs

5

Reforma estructural

6

Paviments

7

Pintura elements metàl·lics

8

Enllumenat

9

Acabats

10

Gestió de Residus

11

Seguretat i Salut

MES 2

MES 3

MES 4
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10. Estudis de despesa de funcionament i conservació
La despesa de manteniment no serà superior a l’actual , ja que es tracta d’un sector existent que disposa de
tots els serveis necessaris.
Mataró per a Premià de Dalt, Agost de 2018
L’ARQUITECTE TÈCNIC
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2.- Annexos a la memòria – Reportatge fotogràfic
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II. AMIDAMENTS i PRESSUPOST
1.

Amidaments

2.

Pressupost

3.

Quadre de Preus I

4.

Quadre de Preus II

5.

Justificació de Preus

6.

Resum del Pressupost
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1 .- Amidaments

ESTUDI ARQUITECTURA Mª PAZ VALDIVIESO SAEZ - Arquitecte Tècnic

Plaça_remei-def

CAPITULO Nº 1 DEMOLICIONS
Nº

Ud. Descripción

1.1

M

Medición

Rep.cantell sostre form.arm.,repic.form.+sanej arm.,impr.+pont unió res.epoxi+morter polimèric repara…
Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les
armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter
polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa
sobre contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario
Perimetral plaça - reparació filtracions

Uts.

Llargada

Alçada

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

11,80
11,20
11,00
8,00
9,00

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

.

Parcial
5,90
5,60
5,50
4,00
4,50
25,50

TOTAL m DE MEDICIÓN ......:
1.2

M2

25,50

Arrencada pavim. pedra nat.,m.man.,càrrega manual
Arrencada de paviment de pedra natural i prefabricada de formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario
Perimetral plaça - reparació filtracions

Zona central

Uts.

Llargada

Amplada

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000

11,80
11,20
11,00
8,00
9,00
6,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

.

Parcial
11,80
11,20
11,00
8,00
9,00
24,00
75,00

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......:
1.3

M

75,00

Desmun.tauló fusta,elim.fixacions,aplec mat. i càrrega manual
Desmuntatge de tauló de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario
Escenari
Limit paviment accés 3

Uts.

Llargada

1,000
1,000

37,00
5,50

.

.

Parcial
37,00
5,50
42,50

TOTAL m DE MEDICIÓN ......:
1.4

U

42,50

Desmuntatge llumenera ext.munt.s/columna-bàcul,h<=10m,m.man.,aplec p/aprofit.
Desmuntatge de llumenera exterior muntada sobre columna o bàcul, a una alçària <= 10 m, amb mitjans manuals, inclòs
acopi a magatzems municipals per a nova reposició.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario
Columnes

Uts.
9,000

.

.

.

Parcial
9,00
9,00
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CAPITULO Nº 1 DEMOLICIONS
Nº

Ud. Descripción

Medición
TOTAL u DE MEDICIÓN ......:

1.5

U

9,00

Desm.p/subst. llumenera ext.superf.,h<=3m,m.man.,càrr.man.
Desmuntatge per a substitució de llumenera exterior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario

Uts.

En zona porxada

.

.

.

14,000

Parcial
14,00
14,00

TOTAL u DE MEDICIÓN ......:
1.6

U

14,00

Retirada paperera.ancorada terra,enderr.daus form.,càrrega man/mec.
Retirada de paperera ancorada al terra amb cargols, i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre camió i
transport a lloc establert per l'ajuntament / df per la seva posterior reutilització.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario

Uts.

Papereres

.

.

.

3,000

Parcial
3,00
3,00

TOTAL u DE MEDICIÓN ......:
1.7

U

3,00

Retirada banc fusta i taulell inf. llarg.<=2,5m,enderr.daus form.,càrrega man/mec.
Retirada de banc de fusta / metàl·lic convencional, i taulell informatiu, de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament a lloc establert per l'ajuntament / df per la seva posterior
reutilització.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario

Uts.

Bancs Plaça
Bancs Cenacle

.

.

.

2,000
4,000

Parcial
2,00
4,00
6,00

TOTAL u DE MEDICIÓN ......:
1.8

M2

6,00

Fresat per cm gruix de pav.form.,càrrega camió
Fresat per cm de gruix de paviment de formigó i càrrega sobre camió.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario
Plaça
Escenari
Escala posterior
Cenacle

Uts.

Sup.

1,000
1,000
1,000
1,000

781,85
58,55
5,50
26,15

.

.

Parcial
781,85
58,55
5,50
26,15
872,05

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......:
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CAPITULO Nº 1 DEMOLICIONS
Nº

Ud. Descripción

1.9

M

Medición

Arrencada canal aigües pluvials,m.man.,càrrega manual
Arrencada de canal de recollida d'aigües pluvials amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario
zona filtracions

Uts.

Llargada

1,000

12,00

.

.

Parcial
12,00
12,00

TOTAL m DE MEDICIÓN ......:
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CAPITULO Nº 2 RAM DE PALETA
Nº

Ud. Descripción

2.1

M

Medición

Reconstrucció amb totxana 290x140x100mm,col/arreb.morter ciment 1:6
Reconstrucció de zona on es trobaven els taulons de grans dimensions en zona perimetal d'escenari i accés 3 amb
totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6, per a anivellació d'escenari, una
vegada extreta les bigues de fusta.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subminsitre, col·locació, mermes, tria,
retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut
i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Comentario
Escenari
Limit paviment accés 3

Uts.

Llargada

1,000
1,000

37,00
5,50

.

.

Parcial
37,00
5,50
42,50

42,50

TOTAL m DE MEDICIÓN ......:
2.2

M2

Rep.imperm.+làm.bit.,puntual,a/làmina autoadh.LBA(SBS)-15-FV+arm.feltre FV,col.autoadh.
Reparació d'impermeabilització amb làmines bituminoses, de forma puntual, amb làmina autoadhesiva de betum
modificat lba (sbs)-15-fv, amb armadura de feltre de fibra de vidre, col·locada autoadherida.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario
Perimetral plaça - reparació filtracions

Zona central

Uts.

Llargada

Amplada

Parcial

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

11,80
11,20
11,00
8,00
9,00
6,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00

11,80
11,20
11,00
8,00
9,00
36,00
87,00

87,00

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......:
2.3

M2

Paviment ext.antillisc.gres porcel.premsat s/esmalt.preu alt,6-10 u/m2,col.mort.adh.C2+beurada CG2
Paviment exterior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 6 a 10 peces/m2,
col·locat a l´estesa amb morter adhesiu c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Paviment natucer,
petro di fireenze de 30x60 o equivalent.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario
Plaça
Replans escala
Escenari
Cenacle

Uts.

Superficie

1,000
2,000
1,000
1,000

781,85
1,50
58,55
26,15

.

.

Parcial
781,85
3,00
58,55
26,15
869,55

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......:
2.4

M

869,55

Reblert junt cordó poliet.exp.D=10mm,col.pressió
Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt.
Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric de junta. Inclou transport i retirada de maquinària, tria, retirada, transport i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Comentario
Plaça - sentit vertical

Arranjament Coberta Transitable sobre aparcament Municipal. Plaça del Remei. Premià de Dalt

Uts.

Llargada

1,000
1,000
1,000
1,000

11,00
24,20
27,00
27,80

.

.

Parcial
11,00
24,20
27,00
27,80
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CAPITULO Nº 2 RAM DE PALETA
Nº

Ud. Descripción

Plaça - sentit horitzontal

Escenari

Medición
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

30,70
25,70
15,90
11,20
29,95
31,20
30,95
28,40
18,30
5,20
5,20
5,40

30,70
25,70
15,90
11,20
29,95
31,20
30,95
28,40
18,30
5,20
5,20
5,40
328,10

TOTAL m DE MEDICIÓN ......:
2.5

M

328,10

Segell.junt.massilla poliuretà
Segellat de junts amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola i imprimació prèvia.
Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric de junta. Inclou transport i retirada de maquinària, tria, retirada, transport i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.

Comentario
Plaça - sentit vertical

Plaça - sentit horitzontal

Escenari

Uts.

Llargada

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

11,00
24,20
27,00
27,80
30,70
25,70
15,90
11,20
29,95
31,20
30,95
28,40
18,30
5,20
5,20
5,40

.

.

Parcial
11,00
24,20
27,00
27,80
30,70
25,70
15,90
11,20
29,95
31,20
30,95
28,40
18,30
5,20
5,20
5,40
328,10

TOTAL m DE MEDICIÓN ......:
2.6

M2

328,10

Aplacat vert.ext.h<=3m gres porcell.premsat s/esmalt.,30x60,col.adhes.rajola C2 TE+ganxo acer inox.,re…
Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar,
peces 30x60, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable,
rejuntades amb beurada cg2 (une-en 13888). Paviment natucer, petro di fireenze de 30x60 o equivalent.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario
Escenari

Uts.

Llargada

Amplada

1,000

15,50

0,80

.

Parcial
12,40
12,40

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......:
2.7

M

12,40

Esglaó gres porcell.s/esmalt.-polir,frontal+estesa,vora motllurada,antillisc.,preu alt i 2.5-3.3 peces/m,co…
Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, format per frontal i estesa de vora
motllurada, amb acabat antilliscant, preu alt i 2.5 a 3.3peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en
12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Paviment natucer, petro di fireenze de 30x60 o equivalent.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
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CAPITULO Nº 2 RAM DE PALETA
Nº

Ud. Descripción

Comentario
Remat plaça
Escala posterior
Graons escala posterior
Escenari

Medición
Uts.

Llargada

1,000
1,000
2,000
15,000
1,000

18,50
71,60
1,00
1,20
37,00

.

.

Parcial
18,50
71,60
2,00
18,00
37,00
147,10

TOTAL m DE MEDICIÓN ......:
2.8

M

147,10

Canal semicirc.planxa ac.galv.prelacat g=0.5mm,D=155mm,desenv.=33cm,col.
Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0.5 mm de gruix, de diàmetre 155 mm i
33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario
zona filtracions

Uts.

Llargada

1,000

12,00

.

.

Parcial
12,00
12,00

TOTAL m DE MEDICIÓN ......:
2.9

U

12,00

Col·locació banc fusta / metàl·lic / taulell inf.,prov. ús ant.
Col·locació de banc fusta/metàl·lic / taulell inf. Provinent d'us anterior, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions
mecàniques.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario

Uts.

Plaça
Cenacle

.

.

.

Parcial

2,000
4,000

2,00
4,00
6,00

6,00

TOTAL u DE MEDICIÓN ......:
2.10

U

Col·locació de paperera,prov. ús ant.
Col·locació de paperera provinent d'ús anterior, de fins a 45 cm de diàmetre, col·locada amb fixacions mecàniques.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario
Papereres

Uts.

.

.

.

3,000

Parcial
3,00
3,00

TOTAL u DE MEDICIÓN ......:

Arranjament Coberta Transitable sobre aparcament Municipal. Plaça del Remei. Premià de Dalt
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CAPITULO Nº 3 MANYERIA
Nº

Ud. Descripción

3.1

U

Medición

Desmun.escala metàlica,+mitjans mec/càrrega cam.
Desmuntatge d'escala metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport a lloc establert per
l'ajuntament / df per la seva posterior reutilització. Inclou la nova reposició una vegada col.locat el nou paviment.
Totalment acabat. Inclou desmuntatge, acopi i nova reposició amb els elements necessaris per a la seva nova ubicació
(pletines, perns,...), tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario
Escales laterals escenari

Uts.

.

.

.

2,000

Parcial
2,00
2,00

TOTAL u DE MEDICIÓN ......:
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CAPITULO Nº 4 PINTURA
Nº

Ud. Descripción

4.1

M2

Medición

Freg.+netej.+repint. barana fosa,barrots a 12cm,pintura part.met.,2capes imprimació antioxidant,2cap
Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana o reixa de fosa o d'acer, ornamental o no, amb pintura de partícules
metàl·liques tipus oxiron de textura llissa, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.
Totalment acabat. Sueperfície teòrica de pintat. Inclou fregat, imprimació i acabat de passamans, entornpeus, elements
decoratius, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta neteja i pintat.

Comentario
Barana perimetral
Escala trasera
Escala accés 2
Passera
Fins Cenacle
Cenacle

Uts.

Llargada

Coeficient

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000

72,00
18,50
18,50
1,50
7,50
4,20
13,90
15,50
3,90
6,50
4,20

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

.

Parcial
108,00
27,75
27,75
2,25
11,25
6,30
20,85
23,25
5,85
19,50
6,30
259,05

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......:
4.2

M2

259,05

Freg.+netej.+repint. pilar acer,pintura part.met.,2capes imprimació antioxidant,2cap
Fregat d'òxid, neteja i repintat de pilar d'acer, amb pintura de partícules metàl·liques tipus oxiron de textura llissa, dues
capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.
Totalment acabat. Sueperfície teòrica de pintat. Inclou fregat, imprimació i acabat de passamans, entornpeus, elements
decoratius, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta neteja i pintat.

Comentario
Pilars passera
Pilars cenacle
Travessers passera
Longitudinal passera
Coberta cenacle
Fanals

Uts.

Amplada

Alçada

30,000
6,000
14,000
2,000
1,000
1,000
1,000
9,000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,50
1,00

2,90
2,90
2,80
4,10
36,80
42,40
4,20
7,00

.

Parcial
87,00
17,40
39,20
8,20
36,80
42,40
27,30
63,00
321,30

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......:

Arranjament Coberta Transitable sobre aparcament Municipal. Plaça del Remei. Premià de Dalt
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CAPITULO Nº 5 FUSTERIA
Nº

Ud. Descripción

5.1

M2

Medición

Fregat, neteja vegetal i nou envernissat passera fusta,vernís sint.,3capes
Fregat, neteja d'elements vegetals, tant a la part superior com a la seva part inferior i envernissat de passera de fusta, al
vernís sintètic, sikkens lasur, flexible i amb protecció uva, amb tres capes.
Totalment acabat. Inclou fregat, neteja vegetal, pintura, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
aplicació, acabat i funcionament.

Comentario
Passera

Uts.

Superficie

2,000

43,85

.

.

Parcial
87,70
87,70

TOTAL m2 DE MEDICIÓN ......:

Arranjament Coberta Transitable sobre aparcament Municipal. Plaça del Remei. Premià de Dalt
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CAPITULO Nº 6 INSTAL·LACIONS
Nº

Ud. Descripción

6.1

U

Medición

Desconexió temporal d'instal·lació quadres elèctrics
Desconexió temporal (durant el teemps que es portin a terme les obres) d'instal·lació dels quadres elèctrics, a la sortida
del cablejat de la plaça, per a subministrament a baixa tensió 200 kva, com a màxim.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

Comentario

Uts.

Quadre elèctric

.

.

.

1,000

Parcial
1,00
1,00

TOTAL u DE MEDICIÓN ......:
6.2

U

1,00

Projector ext.leds <=50000h,rect.,distrib.simèt.extens.,75W,11400lm,no regulable,classe I,cos alumini in…
Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum
simètrica extensiva, de 75 w de potència, flux lluminós de 11400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe i,
cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció ip66, col·locat.
Totalment acabat. Inclou compra i instal.lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.

Comentario

Uts.

Nous focus fanals

.

.

.

9,000

Parcial
9,00
9,00

TOTAL u DE MEDICIÓN ......:
6.3

U

9,00

Llumenera antivandàl.,esf.plàst.,vap.Hg 125W,simèt.,suport alu.,s/equip,acobl.suport
Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 w, simètrica, amb
suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport.
Totalment acabat. Inclou compra i instal.lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.

Comentario

Uts.

Zona porxada

.

.

.

14,000

Parcial
14,00
14,00

TOTAL u DE MEDICIÓN ......:
6.4

U

14,00

QUADRE DE FESTES: Subministrament i instal·lació
Quadre de festes: subministrament i instal·lació d'armari monobloc de polièster de la casa schneider model model plm i
amb els magnetotèrmics i diferencials descrits a l'esquema elèctric, amb una presa de corrent trifàsica i nou
monofàsiques.
Composició:
4 X dif iv-40-30ma-inst. + 9 X mag ii-16a-c-6ka + 9 x
Shucko ii+t.t. 16A + 1 x mag iv-32a-c-6ka + 1 x cetac
Iv+t.t. 32A + int. Càrrega iv-100a
Inclòs:
Oficial 1a electricista
Ajudant eletricista
Totalment acabat. Inclou compra i instal.lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.

Comentario

Uts.
1,000

.

.

.

Parcial
1,00
1,00

Arranjament Coberta Transitable sobre aparcament Municipal. Plaça del Remei. Premià de Dalt
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CAPITULO Nº 6 INSTAL·LACIONS
Nº

Ud. Descripción

Medición
TOTAL u DE MEDICIÓN ......:
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CAPITULO Nº 7 RESIDUS
Nº

Ud. Descripción

7.1

M3

Medición

Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 5m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sac o contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part proporcional d'esponjament, temps d'espera,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seru correcte transp

Comentario
Perimetral plaça - reparació filtracions

Zona central

Uts.

Llargada

Amplada

Espessor

Parcial

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000

11,80
11,20
11,00
8,00
9,00
6,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

1,77
1,68
1,65
1,20
1,35
3,60
11,25

TOTAL m3 DE MEDICIÓN ......:
7.2

M3

11,25

Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus barrejats inerts,
procedents de demolició.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part proporcional d'esponjament, taxes
d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició.

Comentario
Perimetral plaça - reparació filtracions

Zona central

Uts.

Llargada

Amplada

Espessor

Parcial

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
4,000

11,80
11,20
11,00
8,00
9,00
6,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15

1,77
1,68
1,65
1,20
1,35
3,60
11,25

TOTAL m3 DE MEDICIÓN ......:
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CAPITULO Nº 8 ALTRES
Nº

Ud. Descripción

8.1

Pa

Medición

Control de Qualitat
Partida alçada per a la realització del seguiment i assajos del programa de control de qualitat.
S'inclou l'aportació de tots aquells documents necessaris per a l'homolgació dels materilas que intervenen amb la
construcció.

Comentario

Uts.

Control Qualitat

Llargada

Amplada

Parcial

1,000

1,00
1,00

TOTAL PA DE MEDICIÓN ......:
8.2

Pa

1,00

Seguretat i Salut
Partida alçada per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i al pla de seguretat i salut, per a la seva aplicació i
execució a l'obra, per a les seves necessitats i seguint les directrius de l'ess i normativa vigent.

Comentario
Seguretat i Salut

Uts.

Amplada

Alçada

1,000

Parcial
1,00
1,00

TOTAL PA DE MEDICIÓN ......:
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CAPITOL Nº 1 DEMOLICIONS
Nº

Ud. Descripció

1.1

M

Medición

Precio

Importe

REP.CANTELL SOSTRE FORM.ARM.,REPIC.FORM.+SANEJ ARM.,I…
Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó,
sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les
armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines
epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega
manual de runa sobre contenidor.

25,50

74,95

1.911,23

75,00

8,73

654,75

42,50

9,68

411,40

9,00

19,83

178,47

14,00

3,11

43,54

3,00

6,71

20,13

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.
1.2

M2

ARRENCADA PAVIM. PEDRA NAT.,M.MAN.,CÀRREGA MANUAL
Arrencada de paviment de pedra natural i prefabricada de formigó, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.

1.3

M

DESMUN.TAULÓ FUSTA,ELIM.FIXACIONS,APLEC MAT. I CÀRREG…
Desmuntatge de tauló de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de
fixacions, aplec de material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.

1.4

U

DESMUNTATGE LLUMENERA EXT.MUNT.S/COLUMNA-BÀCUL,H<…
Desmuntatge de llumenera exterior muntada sobre columna o bàcul, a una alçària
<= 10 m, amb mitjans manuals, inclòs acopi a magatzems municipals per a nova
reposició.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.

1.5

U

DESM.P/SUBST. LLUMENERA EXT.SUPERF.,H<=3M,M.MAN.,CÀR…
Desmuntatge per a substitució de llumenera exterior de superfície, a una alçària <=
3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.

1.6

U

RETIRADA PAPERERA.ANCORADA TERRA,ENDERR.DAUS FORM.…
Retirada de paperera ancorada al terra amb cargols, i càrrega manual i mecànica
de l'equipament sobre camió i transport a lloc establert per l'ajuntament / df per la
seva posterior reutilització.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.
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CAPITOL Nº 1 DEMOLICIONS
Nº

Ud. Descripció

1.7

U

Medición

Precio

Importe

RETIRADA BANC FUSTA I TAULELL INF. LLARG.<=2,5M,ENDERR.…
Retirada de banc de fusta / metàl·lic convencional, i taulell informatiu, de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament a lloc establert per l'ajuntament / df per la seva posterior reutilització.

6,00

19,81

118,86

872,05

0,45

392,42

12,00

2,43

29,16

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.
1.8

M2

FRESAT PER CM GRUIX DE PAV.FORM.,CÀRREGA CAMIÓ
Fresat per cm de gruix de paviment de formigó i càrrega sobre camió.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.

1.9

M

ARRENCADA CANAL AIGÜES PLUVIALS,M.MAN.,CÀRREGA MANU…
Arrencada de canal de recollida d'aigües pluvials amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.

TOTAL CAPITULO Nº 1 DEMOLICIONS :
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CAPITOL Nº 2 RAM DE PALETA
Nº

Ud. Descripció

2.1

M

Medición

Precio

Importe

RECONSTRUCCIÓ AMB TOTXANA 290X140X100MM,COL/ARREB.…
Reconstrucció de zona on es trobaven els taulons de grans dimensions en zona
perimetal d'escenari i accés 3 amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i
arrebossada amb morter de ciment 1:6, per a anivellació d'escenari, una vegada
extreta les bigues de fusta.

42,50

13,27

563,98

87,00

25,01

2.175,87

869,55

39,06

33.964,62

328,10

2,14

702,13

328,10

11,09

3.638,63

12,40

53,23

660,05

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou
subminsitre, col·locació, mermes, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a
la seva correcta execució, acabat i funcionament.
2.2

M2

REP.IMPERM.+LÀM.BIT.,PUNTUAL,A/LÀMINA AUTOADH.LBA(SBS…
Reparació d'impermeabilització amb làmines bituminoses, de forma puntual, amb
làmina autoadhesiva de betum modificat lba (sbs)-15-fv, amb armadura de feltre de
fibra de vidre, col·locada autoadherida.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.

2.3

M2

PAVIMENT EXT.ANTILLISC.GRES PORCEL.PREMSAT S/ESMALT.…
Paviment exterior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma
rectangular, preu alt, de 6 a 10 peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu
c2 (une-en 12004) i rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Paviment natucer,
petro di fireenze de 30x60 o equivalent.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.

2.4

M

REBLERT JUNT CORDÓ POLIET.EXP.D=10MM,COL.PRESSIÓ
Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10 mm,
col·locat a pressió a l'interior del junt.
Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric de junta. Inclou transport i retirada de
maquinària, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.

2.5

M

SEGELL.JUNT.MASSILLA POLIURETÀ
Segellat de junts amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola i
imprimació prèvia.
Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric de junta. Inclou transport i retirada de
maquinària, tria, retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.

2.6

M2

APLACAT VERT.EXT.H<=3M GRES PORCELL.PREMSAT S/ESMAL…
Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres
porcellànic premsat sense esmaltar, peces 30x60, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica c2 te (une-en 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable,
rejuntades amb beurada cg2 (une-en 13888). Paviment natucer, petro di fireenze de
30x60 o equivalent.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.
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CAPITOL Nº 2 RAM DE PALETA
Nº

Ud. Descripció

2.7

M

Medición

Precio

Importe

ESGLAÓ GRES PORCELL.S/ESMALT.-POLIR,FRONTAL+ESTESA,…
Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir,
format per frontal i estesa de vora motllurada, amb acabat antilliscant, preu alt i 2.5
a 3.3peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica c2 (une-en 12004) i
rejuntat amb beurada cg2 (une-en 13888). Paviment natucer, petro di fireenze de
30x60 o equivalent.

147,10

59,03

8.683,31

12,00

37,88

454,56

6,00

27,80

166,80

3,00

19,02

57,06

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.
2.8

M

CANAL SEMICIRC.PLANXA AC.GALV.PRELACAT G=0.5MM,D=155…
Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0.5
mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb
peces especials i connectada al baixant.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.

2.9

U

COL·LOCACIÓ BANC FUSTA / METÀL·LIC / TAULELL INF.,PROV. …
Col·locació de banc fusta/metàl·lic / taulell inf. Provinent d'us anterior, de fins a 3
m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.

2.10

U

COL·LOCACIÓ DE PAPERERA,PROV. ÚS ANT.
Col·locació de paperera provinent d'ús anterior, de fins a 45 cm de diàmetre,
col·locada amb fixacions mecàniques.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.

TOTAL CAPITULO Nº 2 RAM DE PALETA :
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CAPITOL Nº 3 MANYERIA
Nº

Ud. Descripció

3.1

U

Medición

Precio

Importe

DESMUN.ESCALA METÀLICA,+MITJANS MEC/CÀRREGA CAM.
Desmuntatge d'escala metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i
transport a lloc establert per l'ajuntament / df per la seva posterior reutilització.
Inclou la nova reposició una vegada col.locat el nou paviment.

2,00

173,73

347,46

Totalment acabat. Inclou desmuntatge, acopi i nova reposició amb els elements
necessaris per a la seva nova ubicació (pletines, perns,...), tria, retirada i deposició
de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.

TOTAL CAPITULO Nº 3 MANYERIA :
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CAPITOL Nº 4 PINTURA
Nº

Ud. Descripció

4.1

M2

Medición

Precio

Importe

FREG.+NETEJ.+REPINT. BARANA FOSA,BARROTS A 12CM,PINTU…
Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana o reixa de fosa o d'acer, ornamental o no,
amb pintura de partícules metàl·liques tipus oxiron de textura llissa, dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.

259,05

28,77

7.452,87

321,30

11,97

3.845,96

Totalment acabat. Sueperfície teòrica de pintat. Inclou fregat, imprimació i acabat
de passamans, entornpeus, elements decoratius, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta neteja i pintat.
4.2

M2

FREG.+NETEJ.+REPINT. PILAR ACER,PINTURA PART.MET.,2CAP…
Fregat d'òxid, neteja i repintat de pilar d'acer, amb pintura de partícules
metàl·liques tipus oxiron de textura llissa, dues capes d'imprimació antioxidant i
dues capes d'acabat.
Totalment acabat. Sueperfície teòrica de pintat. Inclou fregat, imprimació i acabat
de passamans, entornpeus, elements decoratius, tria, retirada i deposició de
residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i
tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta neteja i pintat.

TOTAL CAPITULO Nº 4 PINTURA :

ESTUDI ARQUITECTURA Mª PAZ VALDIVIESO SAEZ - Arquitecte Tècnic

11.298,83

PLAÇA_REMEI-DEF

Arranjament Coberta Transitable sobre aparcament Municipal. Plaça del Remei. Premià de Dalt

Página 7

CAPITOL Nº 5 FUSTERIA
Nº

Ud. Descripció

5.1

M2

Medición

Precio

Importe

FREGAT, NETEJA VEGETAL I NOU ENVERNISSAT PASSERA FUS…
Fregat, neteja d'elements vegetals, tant a la part superior com a la seva part inferior
i envernissat de passera de fusta, al vernís sintètic, sikkens lasur, flexible i amb
protecció uva, amb tres capes.

87,70

42,85

3.757,95

Totalment acabat. Inclou fregat, neteja vegetal, pintura, mermes, tria, retirada i
deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta aplicació, acabat i funcionament.

TOTAL CAPITULO Nº 5 FUSTERIA :
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CAPITOL Nº 6 INSTAL·LACIONS
Nº

Ud. Descripció

6.1

U

Medición

Precio

Importe

DESCONEXIÓ TEMPORAL D'INSTAL·LACIÓ QUADRES ELÈCTRICS
Desconexió temporal (durant el teemps que es portin a terme les obres)
d'instal·lació dels quadres elèctrics, a la sortida del cablejat de la plaça, per a
subministrament a baixa tensió 200 kva, com a màxim.

1,00

81,38

81,38

9,00

204,07

1.836,63

14,00

236,20

3.306,80

1,00

1.925,00

1.925,00

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament
de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de
seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució,
acabat i funcionament.
6.2

U

PROJECTOR EXT.LEDS <=50000H,RECT.,DISTRIB.SIMÈT.EXTENS…
Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 75 w de potència,
flux lluminós de 11400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe i, cos
d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció ip66, col·locat.
Totalment acabat. Inclou compra i instal.lació, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu
correcte execució, acabat i funcionament.

6.3

U

LLUMENERA ANTIVANDÀL.,ESF.PLÀST.,VAP.HG 125W,SIMÈT.,SU…
Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de
mercuri de 125 w, simètrica, amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al
suport.
Totalment acabat. Inclou compra i instal.lació, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu
correcte execució, acabat i funcionament.

6.4

U

QUADRE DE FESTES: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ
Quadre de festes: subministrament i instal·lació d'armari monobloc de polièster de
la casa schneider model model plm i amb els magnetotèrmics i diferencials
descrits a l'esquema elèctric, amb una presa de corrent trifàsica i nou
monofàsiques.
Composició:
4 X dif iv-40-30ma-inst. + 9 X mag ii-16a-c-6ka + 9 x
Shucko ii+t.t. 16A + 1 x mag iv-32a-c-6ka + 1 x cetac
Iv+t.t. 32A + int. Càrrega iv-100a
Inclòs:
Oficial 1a electricista
Ajudant eletricista
Totalment acabat. Inclou compra i instal.lació, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu
correcte execució, acabat i funcionament.

TOTAL CAPITULO Nº 6 INSTAL·LACIONS :

ESTUDI ARQUITECTURA Mª PAZ VALDIVIESO SAEZ - Arquitecte Tècnic

7.149,81
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CAPITOL Nº 7 RESIDUS
Nº

Ud. Descripció

7.1

M3

Medición

Precio

Importe

TRANSP.RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS,INSTAL.GESTIÓ RE…
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb sac o contenidor.

11,25

23,29

262,01

11,25

24,38

274,28

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part
proporcional d'esponjament, temps d'espera, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació,
elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seru correcte
transp
7.2

M3

DEPOSICIÓ CONTROLADA DIPÒSIT AUTORITZAT,CÀNON INCLÒS…
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada
de residus barrejats inerts, procedents de demolició.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part
proporcional d'esponjament, taxes d'abocament, tots els elements i tasques
manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la
seva correcta deposició.

TOTAL CAPITULO Nº 7 RESIDUS :

ESTUDI ARQUITECTURA Mª PAZ VALDIVIESO SAEZ - Arquitecte Tècnic

536,29
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CAPITOL Nº 8 ALTRES
Nº

Ud. Descripció

8.1

Pa

Medición

Precio

Importe

CONTROL DE QUALITAT
Partida alçada per a la realització del seguiment i assajos del programa de control
de qualitat.

1,00

389,59

389,59

1,00

1.558,35

1.558,35

S'inclou l'aportació de tots aquells documents necessaris per a l'homolgació dels
materilas que intervenen amb la construcció.
8.2

Pa

SEGURETAT I SALUT
Partida alçada per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i al pla de
seguretat i salut, per a la seva aplicació i execució a l'obra, per a les seves
necessitats i seguint les directrius de l'ess i normativa vigent.

TOTAL CAPITULO Nº 8 ALTRES :

ESTUDI ARQUITECTURA Mª PAZ VALDIVIESO SAEZ - Arquitecte Tècnic

1.947,94
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Presupost d'Execució Material
1 DEMOLICIONS

3.759,96

2 RAM DE PALETA

51.067,01

3 MANYERIA

347,46

4 PINTURA

11.298,83

5 FUSTERIA

3.757,95

6 INSTAL·LACIONS

7.149,81

7 RESIDUS

536,29

8 ALTRES

1.947,94

Total ...…

79.865,25

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SETANTA-NOU MIL
VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS.

Mataró per a Premià de Dalt, Agost de 2018
Arquitecte Tècnic

Mª Pau Valdivieso Sáez

Mª PAU VALDIVIESO SAEZ. Arquitecte Tècnic. Col. 7.970. C/. Esteve Albert, nº 6, escala B, 3º 1ª. 08304 MATARÓ. E-mail: mpau@apabcn.cat

Plaça del Remei. PREMIÀ DE DALT

Arranjament Coberta Transitable de l’aparcament.

3.- Quadre de Preus I

Quadre de preus nº 1
Nº

Designació

Import
En xifra
En lletra
(Euros)

E2R540E0

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

23,29

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part proporcional
d'esponjament, temps d'espera, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seru correcte transp
Vint-i-tres euros amb
vint-i-nou cèntims

E2RA73G1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus
barrejats inerts, procedents de demolició.

24,38

Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part proporcional
d'esponjament, taxes d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta deposició.
Vint-i-quatre euros amb
trenta-vuit cèntims

E5ZJ126P

m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0.5 mm de gruix,
de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al
baixant.

37,88

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Trenta-set euros amb
vuitanta-vuit cèntims

E7J21141

m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt.

2,14

Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric de junta. Inclou transport i retirada de maquinària, tria,
retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Dos euros amb catorze
cèntims

E7J5C5D0

m Segellat de junts amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola i imprimació
prèvia.

11,09

Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric de junta. Inclou transport i retirada de maquinària, tria,
retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
Onze euros amb nou
cèntims
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Quadre de preus nº 1
Nº

Designació

Import
En xifra
En lletra
(Euros)

E831G100

m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat sense esmaltar, peces 30x60, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN
13888). Paviment Natucer, Petro di Fireenze de 30x60 o equivalent.

53,23

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Cinquanta-tres euros
amb vint-i-tres cèntims

E8A42B30

m2 Fregat, neteja d'elements vegetals, tant a la part superior com a la seva part inferior i envernissat
de passera de fusta, al vernís sintètic, Sikkens Lasur, flexible i amb protecció UVA, amb tres capes.

42,85

Totalment acabat. Inclou fregat, neteja vegetal, pintura, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i
mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat
i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta aplicació, acabat i funcionament.
Quaranta-dos euros
amb vuitanta-cinc
cèntims

E9DCU270 m2 Paviment exterior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu
alt, de 6 a 10 peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888). Paviment Natucer, Petro di Fireenze de 30x60 o equivalent.

39,06

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Trenta-nou euros amb
sis cèntims

E9V34J2B

m Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, format per frontal i
estesa de vora motllurada, amb acabat antilliscant, preu alt i 2.5 a 3.3peces/m, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
Paviment Natucer, Petro di Fireenze de 30x60 o equivalent.

59,03

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Cinquanta-nou euros
amb tres cèntims

F21B3001

u Desmuntatge d'escala metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport a lloc
establert per l'Ajuntament / DF per la seva posterior reutilització. Inclou la nova reposició una vegada
col.locat el nou paviment.

173,73

Totalment acabat. Inclou desmuntatge, acopi i nova reposició amb els elements necessaris per a la
seva nova ubicació (pletines, perns,...), tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials,
medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Cent setanta-tres euros
amb setanta-tres
cèntims
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Quadre de preus nº 1
Nº

Designació

Import
En xifra
En lletra
(Euros)

F21Q1121

u Retirada de banc de fusta / metàl·lic convencional, i taulell informatiu, de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament a lloc establert per
l'Ajuntament / DF per la seva posterior reutilització.

19,81

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Dinou euros amb
vuitanta-u cèntims

F21Q2501

u Retirada de paperera ancorada al terra amb cargols, i càrrega manual i mecànica de l'equipament
sobre camió i transport a lloc establert per l'Ajuntament / DF per la seva posterior reutilització.

6,71

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Sis euros amb setanta-u
cèntims

G219Q200

m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó i càrrega sobre camió.

0,45

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Quaranta-cinc cèntims

K12GG000 u Desconexió temporal (durant el teemps que es portin a terme les obres) d'instal·lació dels quadres
elèctrics, a la sortida del cablejat de la plaça, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a
màxim.

81,38

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Vuitanta-u euros amb
trenta-vuit cèntims

K214D6C1

m Desmuntatge de tauló de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de
material i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

9,68

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Nou euros amb
seixanta-vuit cèntims

K2194621

m2 Arrencada de paviment de pedra natural i prefabricada de formigó, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

8,73

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Vuit euros amb
setanta-tres cèntims
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Quadre de preus nº 1
Nº

Designació

Import
En xifra
En lletra
(Euros)

K21D1011

m Arrencada de canal de recollida d'aigües pluvials amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

2,43

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Dos euros amb
quaranta-tres cèntims

K21H23A2

u Desmuntatge de llumenera exterior muntada sobre columna o bàcul, a una alçària <= 10 m, amb
mitjans manuals, inclòs acopi a magatzems municipals per a nova reposició.

19,83

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Dinou euros amb
vuitanta-tres cèntims

K21H3111

u Desmuntatge per a substitució de llumenera exterior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.

3,11

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Tres euros amb onze
cèntims

K45RA2A1

m Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i
raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació
anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb
morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor.

74,95

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Setanta-quatre euros
amb noranta-cinc
cèntims

K51Z1H0P

m Reconstrucció de zona on es trobaven els taulons de grans dimensions en zona perimetal
d'escenari i accés 3 amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de
ciment 1:6, per a anivellació d'escenari, una vegada extreta les bigues de fusta.

13,27

Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subminsitre, col·locació,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau,
tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
mecàniques o manuals específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari
per a la seva correcta execució, acabat i funcionament.
Tretze euros amb
vint-i-set cèntims
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Quadre de preus nº 1
Nº

Designació

Import
En xifra
En lletra
(Euros)

K71R11SA

m2 Reparació d'impermeabilització amb làmines bituminoses, de forma puntual, amb làmina
autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)-15-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre,
col·locada autoadherida.

25,01

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Vint-i-cinc euros amb u
cèntim

K894ABJ0

m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de pilar d'acer, amb pintura de partícules metàl·liques tipus oxiron
de textura llissa, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.

11,97

Totalment acabat. Sueperfície teòrica de pintat. Inclou fregat, imprimació i acabat de passamans,
entornpeus, elements decoratius, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta neteja i pintat.
Onze euros amb
noranta-set cèntims

K89BDDJ0

m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana o reixa de fosa o d'acer, ornamental o no, amb pintura
de partícules metàl·liques tipus oxiron de textura llissa, dues capes d'imprimació antioxidant i dues
capes d'acabat.

28,77

Totalment acabat. Sueperfície teòrica de pintat. Inclou fregat, imprimació i acabat de passamans,
entornpeus, elements decoratius, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per a la seva correcta neteja i pintat.
Vint-i-vuit euros amb
setanta-set cèntims

KHNF4A21 u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125
W, simètrica, amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport.

236,20

Totalment acabat. Inclou compra i instal.lació, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Dos-cents trenta-sis
euros amb vint cèntims

KHQL11A0 u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb
distribució de la llum simètrica extensiva, de 75 W de potència, flux lluminós de 11400 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66, col·locat.

204,07

Totalment acabat. Inclou compra i instal.lació, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Dos-cents quatre euros
amb set cèntims
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Nº

Designació

Import
En xifra
En lletra
(Euros)

MQ1Y0001 u Col·locació de banc fusta/metàl·lic / taulell inf. provinent d'us anterior, de fins a 3 m de llargària,
col·locat amb fixacions mecàniques.

27,80

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Vint-i-set euros amb
vuitanta cèntims

MQ2Y0001 u Col·locació de paperera provinent d'ús anterior, de fins a 45 cm de diàmetre, col·locada amb
fixacions mecàniques.

19,02

Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò
necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Dinou euros amb dos
cèntims

UPEAM0… u QUADRE DE FESTES: Subministrament i instal·lació d'armari monobloc de polièster de la casa
schneider model model PLM i amb els magnetotèrmics i diferencials descrits a l'esquema elèctric,
amb una presa de corrent trifàsica i nou monofàsiques.
Composició:
4 x DIF IV-40-30mA-Inst. + 9 x MAG II-16A-C-6kA + 9 x
SHUCKO II+T.T. 16A + 1 x MAG IV-32A-C-6kA + 1 x CETAC
IV+T.T. 32A + INT. Càrrega IV-100A
Inclòs:
Oficial 1a electricista
Ajudant eletricista

1.925,00

Totalment acabat. Inclou compra i instal.lació, tria, retirada i deposició de residus generats,
pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis
materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per al seu correcte execució, acabat i funcionament.
Mil nou-cents vint-i-cinc
euros

ZPAEESS

PA Partida alçada per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut,
per a la seva aplicació i execució a l'obra, per a les seves necessitats i seguint les directrius de
l'ESS i normativa vigent.

1.558,35

Mil cinc-cents
cinquanta-vuit euros
amb trenta-cinc cèntims

ZPAEQUAL PA Partida alçada per a la realització del seguiment i assajos del Programa de Control de Qualitat.

389,59

S'inclou l'aportació de tots aquells documents necessaris per a l'homolgació dels materilas que
intervenen amb la construcció.
Tres-cents vuitanta-nou
euros amb
cinquanta-nou cèntims

Mataró per a Premià de Dalt, Agost de 2018
Arquitecte Tècnic

Mª Pau Valdivieso Sáez
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Plaça del Remei. PREMIÀ DE DALT

Arranjament Coberta Transitable de l’aparcament.

4.- Quadre de Preus II

Quadre de preus nº 2
Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescisió o una altra causa no es finalitzin les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada
unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

Import
Nº

Designació

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

1 DEMOLICIONS
K45RA2… m Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat
de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió
amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i
càrrega manual de runa sobre contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a
Manobre
(Materials)
Morter polimèric ciment+res.sint.fibr.,tixotròpic+retrac.control.,p/…
Morter polimèric ciment+res.epoxi,p/impr.+pont unió
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,750 h
0,750 h

18,83
16,62

14,12
12,47

45,000 kg
1,500 kg

0,82
5,48

36,90
8,22
1,06
2,18
74,95

K2194621 m2 Arrencada de paviment de pedra natural i prefabricada de formigó, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Manobre
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,500 h

16,62

8,31
0,17
0,25
8,73

K214D6… m Desmuntatge de tauló de fusta, amb mitjans manuals, neteja, eliminació de fixacions, aplec de material i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Motoserra
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,250 h
0,250 h

16,62
17,13

4,16
4,28

0,250 h

3,14

0,79
0,17
0,28
9,68
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Nº
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Parcial
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Total
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K21H23… u Desmuntatge de llumenera exterior muntada sobre columna o bàcul, a una alçària <= 10 m, amb mitjans
manuals, inclòs acopi a magatzems municipals per a nova reposició.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
(Maquinària)
Camió cistella h=10m
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,250 h
0,250 h

19,46
17,51

4,87
4,38

0,250 h

39,24

9,81
0,19
0,58
19,83

K21H3111 u Desmuntatge per a substitució de llumenera exterior de superfície, a una alçària <= 3 m, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,080 h
0,080 h

19,46
17,51

1,56
1,40
0,06
0,09
3,11

F21Q2501 u Retirada de paperera ancorada al terra amb cargols, i càrrega manual i mecànica de l'equipament sobre
camió i transport a lloc establert per l'Ajuntament / DF per la seva posterior reutilització.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Manobre especialista
(Maquinària)
Camió grua 3t
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,300 h

17,13

5,14

0,030 h

42,27

1,27
0,10
0,20
6,71

F21Q1121 u Retirada de banc de fusta / metàl·lic convencional, i taulell informatiu, de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament a lloc establert per l'Ajuntament
/ DF per la seva posterior reutilització.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Manobre especialista
(Maquinària)
Compressor+dos martells pneumàtics
Camió grua
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,400 h

17,13

6,85

0,200 h
0,200 h

16,58
44,62

3,32
8,92
0,14
0,58
19,81
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G219Q2… m2 Fresat per cm de gruix de paviment de formigó i càrrega sobre camió.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a
Manobre especialista
(Maquinària)
Fresadora pavim.,càrr.aut.
Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t
Escombradora autopropulsada
3% Costos indirectes

0,002 h
0,003 h

18,83
17,13

0,04
0,05

0,002 h
0,001 h
0,002 h

92,39
86,18
41,62

0,18
0,09
0,08
0,01
0,45

K21D1011 m Arrencada de canal de recollida d'aigües pluvials amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Manobre
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,140 h

16,62

2,33
0,03
0,07
2,43

2 RAM DE PALETA
K51Z1H… m Reconstrucció de zona on es trobaven els taulons de grans dimensions en zona perimetal d'escenari i
accés 3 amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6, per a
anivellació d'escenari, una vegada extreta les bigues de fusta.
Tot inclòs i totalment acabat. Superfície teòrica mesurada en planta. Inclou subminsitre, col·locació,
mermes, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes mecàniques o manuals
específiques, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Formigonera 165l
(Materials)
Aigua
Sorra pedra granit.p/morters
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
Totxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,500 h
0,140 h
0,001 h

18,83
16,62
17,13

9,42
2,33
0,02

0,001 h

1,62

0,00

1,19
18,40
87,98
0,16

0,00
0,04
0,00
0,88
0,19
0,39

0,000
0,002
0,000
5,500

m3
t
t
u

13,27
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K71R11… m2 Reparació d'impermeabilització amb làmines bituminoses, de forma puntual, amb làmina autoadhesiva
de betum modificat LBA (SBS)-15-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre, col·locada autoadherida.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
(Materials)
Làmina autoadh.bet.modif.,LBA(SBS)15-FV+arm.feltre FV
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,600 h
0,300 h
1,400 m2

18,83
17,53

11,30
5,26

5,22

7,31
0,41
0,73
25,01

E9DCU… m2 Paviment exterior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 6
a 10 peces/m2, col·locat a l´estesa amb morter adhesiu C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888). Paviment Natucer, Petro di Fireenze de 30x60 o equivalent.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador
Manobre
(Materials)
Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color
Adhesiu cimentós C2 E S1 (UNE-EN 12004)
Rajola gres porcel.antillisc.premsat s/esmalt.,rect. 6-10 p/m2,pr…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,680 h
0,300 h
0,060 h

18,83
17,53
16,62

12,80
5,26
1,00

1,425 kg
7,004 kg
1,020 m2

0,82
0,81
11,50

1,17
5,67
11,73
0,29
1,14
39,06

E7J21141 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt.
Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric de junta. Inclou transport i retirada de maquinària, tria,
retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a col·locador
(Materials)
Cordó cel.poliet.exp.D=10mm
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,100 h

18,83

1,88

1,050 m

0,16

0,17
0,03
0,06
2,14

E7J5C5… m Segellat de junts amb massilla de poliuretà bicomponent, aplicada amb pistola i imprimació prèvia.
Tot inclòs i totalment acabat. Metratge teòric de junta. Inclou transport i retirada de maquinària, tria,
retirada, transport i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els
elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques
d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta execució,
acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a col·locador
Manobre
(Materials)
Massilla segell.,poliuretà bicomp.
Imprim.prèv.segellats massilla poliur.bicomp.
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,150 h
0,200 h

18,83
16,62

2,82
3,32

0,662 dm3
0,024 dm3

6,12
20,32

4,05
0,49
0,09
0,32
11,09
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E831G100 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat
sense esmaltar, peces 30x60, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i
fixades amb ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Paviment Natucer,
Petro di Fireenze de 30x60 o equivalent.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a col·locador
Manobre
(Materials)
Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),gris
Adhesiu cimentós C2 TE (UNE-EN 12004)
Addit. inclus.aire/plastificant morter,UNE-EN 934-3
Rajola gres porcel.antillisc.premsat s/esmalt.,rect. 6-10 p/m2,pr…
Ganxo acer inox.p/anc.aplac.
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

1,100 h
0,550 h

18,83
16,62

20,71
9,14

0,311
7,350
2,100
1,020
4,000

0,82
0,77
1,34
11,50
0,23

0,26
5,66
2,81
11,73
0,92
0,45
1,55

kg
kg
kg
m2
u

53,23
E9V34J2B m Esglaó de rajola ceràmica de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, format per frontal i estesa
de vora motllurada, amb acabat antilliscant, preu alt i 2.5 a 3.3peces/m, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Paviment Natucer, Petro di
Fireenze de 30x60 o equivalent.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta
Manobre
(Materials)
Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color
Adhesiu cimentós C2 (UNE-EN 12004)
Peça gres porcell.premsat s/esmalt.-polir vora motllurada,2.5-3.…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,700 h
0,350 h

18,83
16,62

13,18
5,82

0,641 kg
2,111 kg
1,050 m

0,82
0,61
34,48

0,53
1,29
36,20
0,29
1,72
59,03

E5ZJ126P m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0.5 mm de gruix, de
diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta
Oficial 1a col·locador
Manobre
(Materials)
Canal exterior semicirc.planxa ac.galv.prelacat,0.5mm,D=155m…
Ganxo+suport acer galv. p/can.gv.p.g=.5 d=155mm d<33cm
Vis acer galv.5.4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,200 h
0,300 h
0,150 h

18,83
18,83
16,62

3,77
5,65
2,49

1,300 m
3,000 u
5,500 u

8,18
4,15
0,26

10,63
12,45
1,43
0,36
1,10
37,88
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MQ1Y0… u Col·locació de banc fusta/metàl·lic / taulell inf. provinent d'us anterior, de fins a 3 m de llargària, col·locat
amb fixacions mecàniques.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a
Manobre
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,750 h
0,750 h

18,83
16,62

14,12
12,47
0,40
0,81
27,80

MQ2Y0… u Col·locació de paperera provinent d'ús anterior, de fins a 45 cm de diàmetre, col·locada amb fixacions
mecàniques.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a
Manobre
(Materials)
Cargol autorosc.,voland.
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,450 h
0,550 h

18,83
16,62

8,47
9,14

4,000 u

0,15

0,60
0,26
0,55
19,02

3 MANYERIA
F21B3001 u Desmuntatge d'escala metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió i transport a lloc establert
per l'Ajuntament / DF per la seva posterior reutilització. Inclou la nova reposició una vegada col.locat el nou
paviment.
Totalment acabat. Inclou desmuntatge, acopi i nova reposició amb els elements necessaris per a la seva
nova ubicació (pletines, perns,...), tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu
correcte execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a
Manobre
Manobre especialista
(Maquinària)
Compressor+dos martells pneumàtics
Equip tall oxiacetilènic
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

4,000 h
1,500 h
3,600 h

18,83
16,62
17,13

75,32
24,93
61,67

0,120 h
0,300 h

16,58
7,78

1,99
2,33
2,43
5,06
173,73

4 PINTURA

Arranjament Coberta Transitable sobre aparcament Municipal. Plaça del Remei. Premià de Dalt
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació

K89BD…

m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana o reixa de fosa o d'acer, ornamental o no, amb pintura de
partícules metàl·liques tipus oxiron de textura llissa, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes
d'acabat.

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

Totalment acabat. Sueperfície teòrica de pintat. Inclou fregat, imprimació i acabat de passamans,
entornpeus, elements decoratius, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta neteja i pintat.
(Mà d'obra)
Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
(Materials)
Pintura part.met.
Imprimació antioxidant
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,450 h
0,680 h

18,83
17,53

8,47
11,92

0,410 kg
0,200 kg

11,82
11,41

4,85
2,28
0,41
0,84
28,77

K894ABJ0 m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de pilar d'acer, amb pintura de partícules metàl·liques tipus oxiron de
textura llissa, dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat.
Totalment acabat. Sueperfície teòrica de pintat. Inclou fregat, imprimació i acabat de passamans,
entornpeus, elements decoratius, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes
d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta neteja i pintat.
(Mà d'obra)
Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
(Materials)
Esmalt sint.
Imprimació antioxidant
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,200 h
0,060 h

18,83
17,53

3,77
1,05

0,255 kg
0,300 kg

12,97
11,41

3,31
3,42
0,07
0,35
11,97

5 FUSTERIA
E8A42B… m2 Fregat, neteja d'elements vegetals, tant a la part superior com a la seva part inferior i envernissat de
passera de fusta, al vernís sintètic, Sikkens Lasur, flexible i amb protecció UVA, amb tres capes.
Totalment acabat. Inclou fregat, neteja vegetal, pintura, mermes, tria, retirada i deposició de residus
generats, pagament de taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques,
medis materials, medis auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en
definitiva, tot allò necessari per a la seva correcta aplicació, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a pintor
Ajudant pintor
(Materials)
Vernís sint.
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

1,500 h
0,150 h

18,83
17,53

28,25
2,63

1,500 kg

6,74

10,11
0,61
1,25
42,85

6 INSTAL·LACIONS

Arranjament Coberta Transitable sobre aparcament Municipal. Plaça del Remei. Premià de Dalt
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

K12GG… u Desconexió temporal (durant el teemps que es portin a terme les obres) d'instal·lació dels quadres
elèctrics, a la sortida del cablejat de la plaça, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim.
Totalment acabat. Inclou tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de taxes d'abocament si
escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars, ajudes
específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seu correcte
execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

4,000 h

19,46

77,84
1,17
2,37
81,38

KHQL1…

u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, amb distribució de
la llum simètrica extensiva, de 75 W de potència, flux lluminós de 11400 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66,
col·locat.
Totalment acabat. Inclou compra i instal.lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
al seu correcte execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
(Materials)
Projector ext.leds <=50000h,rect.,distrib.simèt.extens.,75W,114…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,483 h
0,483 h

19,46
17,51

9,40
8,46

1,000 u

180,00

180,00
0,27
5,94
204,07

KHNF4…

u Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de mercuri de 125 W,
simètrica, amb suport d'alumini, sense equip i acoblada al suport.
Totalment acabat. Inclou compra i instal.lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
al seu correcte execució, acabat i funcionament.
(Mà d'obra)
Oficial 1a electricista
Ajudant electricista
(Materials)
Llumenera antivandàl.,esf.plàst.,vap.Hg 125W,simètrica,suport …
Làmpada descàrrega HME/E27,D=75mm,125W,temp.color=40…
(Resta d'obra)
3% Costos indirectes

0,350 h
0,350 h

19,46
17,51

6,81
6,13

1,000 u
1,000 u

200,00
16,19

200,00
16,19
0,19
6,88
236,20

UPEAM… u QUADRE DE FESTES: Subministrament i instal·lació d'armari monobloc de polièster de la casa
schneider model model PLM i amb els magnetotèrmics i diferencials descrits a l'esquema elèctric, amb una
presa de corrent trifàsica i nou monofàsiques.
Composició:
4 x DIF IV-40-30mA-Inst. + 9 x MAG II-16A-C-6kA + 9 x
SHUCKO II+T.T. 16A + 1 x MAG IV-32A-C-6kA + 1 x CETAC
IV+T.T. 32A + INT. Càrrega IV-100A
Inclòs:
Oficial 1a electricista
Ajudant eletricista
Totalment acabat. Inclou compra i instal.lació, tria, retirada i deposició de residus generats, pagament de
taxes d'abocament si escau, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis
auxiliars, ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per
al seu correcte execució, acabat i funcionament.
(Mitjans auxiliars)
QUADRE DE FESTES: Subministrament i instal·lació
3% Costos indirectes

1,000 u

1.868,93

1.868,93
56,07
1.925,00
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Quadre de preus nº 2
Import
Nº

Designació

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

7 RESIDUS
E2R540… m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb sac o
contenidor.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part proporcional d'esponjament,
temps d'espera, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per al seru
correcte transp
(Maquinària)
Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o n…
3% Costos indirectes

1,000 m3

22,61

22,61
0,68
23,29

E2RA73… m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus barrejats
inerts, procedents de demolició.
Tot inclòs i totalment acabat. Volum teòric sense esponjament. Inclou part proporcional d'esponjament,
taxes d'abocament, tots els elements i tasques manuals i mecàniques, medis materials, medis auxiliars,
ajudes específiques d'elevació, elements de seguretat i salut i, en definitiva, tot allò necessari per a la seva
correcta deposició.
(Materials)
Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008…
3% Costos indirectes

1,000 t

23,67

23,67
0,71
24,38

8 ALTRES
ZPAEQ… PA Partida alçada per a la realització del seguiment i assajos del Programa de Control de Qualitat.
S'inclou l'aportació de tots aquells documents necessaris per a l'homolgació dels materilas que intervenen
amb la construcció.
(Mitjans auxiliars)
Control de Qualitat
3% Costos indirectes

1,000 PA

378,24

378,24
11,35
389,59

ZPAEESS PA Partida alçada per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i al Pla de Seguretat i Salut, per a la
seva aplicació i execució a l'obra, per a les seves necessitats i seguint les directrius de l'ESS i normativa
vigent.
(Mitjans auxiliars)
Seguretat i Salut
3% Costos indirectes

1,000 PA

1.512,96

1.512,96
45,39
1.558,35

Mataró per a Premià de Dalt, Agost de 2018
Arquitecte Tècnic
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Plaça del Remei. PREMIÀ DE DALT

Arranjament Coberta Transitable de l’aparcament.

5.- Justificació de Preus

Quadre de mà d'obra

Nº

Designació

Import
Preu
(Euros)

Quantitat
(Hores)

Total
(Euros)

A0121000

Oficial 1a

18,83

34,719 h

653,76

A0122000

Oficial 1a paleta

18,83

126,620 h

2.384,25

A0127000

Oficial 1a col·locador

18,83

742,759 h

13.986,15

A012D000

Oficial 1a pintor

18,83

312,383 h

5.882,17

A012H000

Oficial 1a electricista

19,46

16,617 h

323,37

A0137000

Ajudant col·locador

17,53

286,965 h

5.030,50

A013D000

Ajudant pintor

17,53

208,587 h

3.656,53

A013H000

Ajudant electricista

17,51

12,617 h

220,92

A0140000

Manobre

16,62

261,928 h

4.353,24

A0150000

Manobre especialista

17,13

23,784 h

407,42

Mataró per a Premià de Dalt, Agost de 2018
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Quadre de maquinària

Nº

Designació

Import
Preu
(Euros)

Quantitat

Total
(Euros)

C1101200

Compressor amb dos martells pneumàtics

16,58

1,440 h

23,88

C110F900

Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica

92,39

1,744 h

161,13

C1311440

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

86,18

0,872 h

75,15

C1503000

Camió grua

44,62

1,200 h

53,54

C1503300

Camió grua de 3 t

42,27

0,090 h

3,80

39,24

2,250 h

88,29

1,62

0,030 h

0,05

C170E000 Escombradora autopropulsada

41,62

1,744 h

72,59

C1RA2500 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida
amb residus inerts o no especials

22,61

11,250 m3

254,36

C200S000 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

7,78

0,600 h

4,67

CRE23000 Motoserra

3,14

10,625 h

33,36

C1504R00 Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim
C1705600

Formigonera de 165 l

Mataró per a Premià de Dalt, Agost de 2018
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Quadre de materials

Nº

Designació

B0111000

Aigua

B0312020

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

B0512401

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

B05A2201

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma
UNE-EN 13888, gris

B05A2203

Import
Preu
(Euros)

Quantitat
Utilitzada
1,19

Total
(Euros)

0,009 m3

0,01

18,40

0,070 t

1,29

87,98

0,011 t

0,97

0,82

3,856 kg

3,16

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma
UNE-EN 13888, de color

0,82

1.333,400 kg

1.093,39

B0711020

Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004

0,61

310,528 kg

189,42

B0711024

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004

0,77

91,140 kg

70,18

B0711026

Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004

0,81

6.090,328 kg

4.933,17

B0715100

Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic
i de retracció controlada per a reparació

0,82

1.147,500 kg

940,95

B0717000

Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació
anticorrosiva i pont d'unió

5,48

38,250 kg

209,61

B081C010

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma
UNE-EN 934-3

1,34

26,040 kg

34,89

0,15

12,000 u

1,80

0,16

233,750 u

37,40

B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera
B0FA12A0

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

B0FHU270 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense esmaltar de
forma rectangular, de 6 a 10 peces/m2, preu alt

11,50

899,589 m2

B2RA73G1 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,67

11,250 t

266,29

Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i
prelacat de gruix 0.5 mm, de diàmetre 155 mm i 33 cm de
desenvolupament, com a màxim

8,18

15,600 m

127,61

Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de D 155 mm i 33 cm de
desenvolupament

4,15

36,000 u

149,40

B5ZZJLPT

Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac
de niló de diàmetre 8/10 mm

0,26

66,000 u

17,16

B71421S0

Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS) 15-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre

5,22

121,800 m2

635,80

B7J20140

Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10 mm

0,16

344,505 m

55,12

B7J500A0

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
bicomponent

6,12

217,202 dm3

1.329,28

B7JZ10A0

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà
bicomponent

20,32

7,874 dm3

160,00

B83Z1100

Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats

B89ZB000

Esmalt sintètic

B5ZJ1260

B5ZJA260

B89ZM000 Pintura partícules metàl·liques
B8AZB000

Vernís sintètic

B8ZAA000

Imprimació antioxidant

10.345,27

0,23

49,600 u

12,97

81,932 kg

1.062,66

11,82

106,211 kg

1.255,41

6,74

131,550 kg

886,65

11,41

148,200 kg

1.690,96
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Quadre de materials
Nº
B9V3E486

Designació
Peça de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir amb vora
motllurada, 2.5 a 3.3 peces/m, preu alt, acabat antilliscant, per a
l'estesa de l'esglaó

Import
Preu
(Euros)

Quantitat
Utilitzada

Total
(Euros)

34,48

154,455 m

5.325,61

BHNF4A20 Llumenera antivandàlica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada
de vapor de mercuri de 125 W, simètrica, amb suport d'alumini,
sense equip

200,00

14,000 u

2.800,00

BHQL11A0 Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de
75 W de potència, flux lluminós de 11400 lm, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66

180,00

9,000 u

1.620,00

BHUB3200 Làmpada de descàrrega de designació HME, de 75 mm de diàmetre,
amb casquet E27, de 125 W de potència màxima, amb una
temperatura de color de 4000 K i un grau de rendiment del color de
Ra=69

16,19

14,000 u

226,66
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Quadre de preus auxiliars

Codi
D0701641

Designació
m3

Import
(Euros)

Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Codi

Ud

Descripció

C1705600

h

Formigonera de 165 l

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0111000

m3

Aigua

B0312020

t

A0150000

h

A%AUX001 %

Preu

Quantitat

1,62 €

0,700

1,13

87,98 €

0,250

22,00

1,19 €

0,200

0,24

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

18,40 €

1,630

29,99

Manobre especialista

17,13 €

1,000

17,13

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

17,13 €

1,000

0,17

Import:

70,66 €
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Mª Pau Valdivieso Sáez
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6 .- Resum del Pressupost

Projecte:

Arranjament Coberta Transitable sobre aparcament Municipal. Plaça del Remei. Premià de Dalt

Capítol

Import

1 DEMOLICIONS ....................................................................................................................................................…

3.759,96

2 RAM DE PALETA ................................................................................................................................................…

51.067,01

3 MANYERIA ...........................................................................................................................................................…

347,46

4 PINTURA ..............................................................................................................................................................…

11.298,83

5 FUSTERIA ............................................................................................................................................................…

3.757,95

6 INSTAL·LACIONS ................................................................................................................................................…

7.149,81

7 RESIDUS .............................................................................................................................................................…

536,29

8 ALTRES ...............................................................................................................................................................…

1.947,94

Pressupost d'Execució Material
13% de Despeses Generals
6% de Benefici Industrial

79.865,25
10.382,48
4.791,92

Suma

95.039,65

I.V.A.: 21%

19.958,33

Pressupost de Execució per Contracta

114.997,98

Puja el Pressupost d'Execució per Contracta a l'expressada quantitat de CENT CATORZE
MIL NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS.
Mataró per a Premià de Dalt, Agost de 2018
Arquitecte Tècnic

Mª Pau Valdivieso Sáez

ESTUDI ARQUITECTURA Mª PAZ VALDIVIESO SAEZ - Arquitecte Tècnic
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III. PLÀNOLS
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IV. PLEC DE CONDICIONS
1.

Plec de Condicions Administratives

2.

Plec de Condicions Tècniques
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1 .- Plec de Condicions Administratives
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1. Plec de Condicions Administratives
1
1.01.

DISPOSICIONS GENERALS.
Disposicions de caràcter general.
1.01.1.
1.01.2.
1.01.3.
1.01.4.
1.01.5.
1.01.6.
1.01.7.
1.01.8.
1.01.9.
1.01.10.
1.01.11.
1.01.12.
1.01.13.
1.01.14.
1.01.15.
1.01.16.
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1.02.

Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars.
1.02.1.
1.02.2.
1.02.3.
1.02.4.
1.02.5.
1.02.6.
1.02.7.
1.02.8.
1.02.9.
1.02.10.
1.02.11.
1.02.12.
1.02.13.
1.02.14.
1.02.15.
1.02.16.
1.02.17.
1.02.18.
1.02.19.
1.02.20.
1.02.21.
1.02.22.
1.02.23.
1.02.24.
1.02.25.
1.02.26.
1.02.27.
1.02.28.
1.02.29.

1.03.

Objecte del Plec de Condicions.
Contracte d’obra.
Documentació del contracte d’obra.
Projecte Arquitectònic.
Reglamentació urbanística.
Formalització del contracte d’obra.
Jurisdicció competent.
Responsabilitat del contractista.
Accidents de treball.
Danys i perjudicis a tercers.
Anuncis i cartells.
Copia de documents.
Subministrament de materials.
Troballes.
Causes de rescissió del contracte d’obra.
Omissions: Bona fe.

Accessos i tancaments.
Replanteig.
Inici d’obra i ritme d’execució dels treballs.
Ordre dels treballs.
Facilitats per a altres contractistes.
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major.
Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte.
Pròrroga per causa de força major.
Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l’obra.
Treballs defectuosos.
Vicis ocults.
Procedència de materials, aparells i equips.
Presentació de mostres.
Materials, aparells i equips defectuosos.
Despeses ocasionades per proves i assajos.
Neteja de les obres.
Obres sense prescripcions explicites.
Reglamentació urbanística.
Formalització del contracte d’obra.
Jurisdicció competent.
Responsabilitat del contractista.
Accidents de treball.
Danys i perjudicis a tercers.
Anuncis i cartells.
Copia de documents.
Subministrament de materials.
Troballes.
Causes de rescissió del contracte d’obra.
Omissions: Bona fe.

Disposicions de les recepcions d’edificis i obres annexes.
1.03.1.
1.03.2.
1.03.3.

Consideracions de caràcter general.
Recepció provisional.
Documentació final de l’obra.
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1.03.4.
1.03.5.
1.03.6.
1.03.7.
1.03.8.
1.03.9.

2
2.01.

DISPOSICIONS FACULTATIVES.
Definició i atribucions dels agents de l'edificació
2.01.1.
2.01.2.
2.01.3.
2.01.4.
2.01.5.
2.01.6.
2.01.7.
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Amidament definitiu i liquidació provisional de l’obra.
Termini de garantia.
Conservació de les obres rebudes provisionalment.
Recepció definitiva.
Prorroga del termini de garantia.
Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit.

El Promotor.
El Projectista
El Constructor o Contractista
El Director d'Obra
El Director de l'Execució de l'Obra
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Els subministradors de productes

2.02.

Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/99 (L.O.E.)

2.03.

Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/97

2.04.

La Direcció facultativa

2.05.

Visites facultatives

2.06.

Obligacions dels agents intervinents
2.06.1.
2.06.2.
2.06.3.
2.06.4.
2.06.5.
2.06.6.
2.06.7.
2.06.8.

2.07.

Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
2.07.1.

3

El Promotor
El Projectista
El Constructor o Contractista
El Director d'Obra
El Director de l'Execució de l'Obra
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat de l'edificació
Els subministradors de productes
Els propietaris i els usuaris

Els propietaris i els usuaris

DISPOSICIONS ECONÒMIQUES

3.01.

Definició

3.02.

Contracte d'obra

3.03.

Criteri General

3.04.

Fiances
3.04.1.
3.04.2.
3.04.3.

3.05.

Execució de treballs a càrrec de la fiança
Devolució de les fiances
Devolució de la fiança en el cas d'efectuar-se recepcions parcials

Dels preus
3.05.1.
3.05.2.
3.05.3.
3.05.4.
3.05.5.
3.05.6.
3.05.7.
3.05.8.

Preu bàsic
Preu unitari
Pressupost d'Execució Material (PEM)
Preus contradictoris
Reclamació d'augment de preus
Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus
De la revisió dels preus contractats
Apilament de materials
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3.06.

Obres per administració

3.07.

Valoració i abonament dels treballs
3.07.1.
3.07.2.
3.07.3.
3.07.4.
3.07.5.
3.07.6.

3.08.

Indemnitzacions Mútues
3.08.1.
3.08.2.

3.09.

Indemnització per retard del termini de terminació de les obres
Retard dels pagaments per part del Promotor

Diversos
3.09.1.
3.09.2.
3.09.3.
3.09.4.
3.09.5.
3.09.6.
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Forma i terminis d'abonament de les obres
Relacions valorades i certificacions
Millora d'obres lliurement executades
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
Abonament de treballs especials no contractats
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Millores, augments i/o reduccions d'obra
Unitats d'obra defectuoses
Assegurança de les obres
Conservació de l'obra
Ús pel contractista d'edifici o béns del Promotor
Pagament d'arbitris

3.10.

Retencions en concepte de garantia

3.11.

Terminis d'execució: Planning d'obra

3.12.

Liquidació econòmica de les obres

3.13.

Liquidació final de l'obra
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PLEC DE CONDICIONS
Segons figura en el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), aprovat mitjançant Reial decret 314/2006, de 17 de març, el
projecte definirà les obres projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui
comprovar-se que les solucions proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable.
Aquesta definició inclourà, almenys, la següent informació continguda en el Plec de Condicions:




Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de
forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de
qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat
corresponent a les Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i
les verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es
precisaran les mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a
assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta
informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del
present Plec de Condicions.
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Les verificacions i les proves de servei que, si escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals
de l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en
l'edifici acabat, del present Plec de Condicions.
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1.- DISPOSICIONS GENERALS
1.1.- Disposicions de caràcter general
1.1.1.- Objecte del Plec de Condicions
La finalitat d'aquest Plec és la de fixar els criteris de la relació que s'estableix entre els agents que intervenen en les
obres definides en el present projecte i servir de base per a la realització del contracte d'obra entre el Promotor i el
Contractista.
1.1.2.- Contracte d'obra
Es recomana la contractació de l'execució de les obres per unitats d'obra, conformement als documents del projecte i
en xifres fixes. A tal fi, el Director d'Obra ofereix la documentació necessària per a la realització del contracte d'obra.
1.1.3.- Documentació del contracte d'obra
Integren el contracte d'obra els següents documents, relacionats per ordre de prelació atenent al valor de les seves
especificacions, en el cas de possibles interpretacions, omissions o contradiccions:
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Les condicions fixades en el contracte d'obra
El present Plec de Condicions
La documentació gràfica i escrita del Projecte: plànols generals i de detall, memòries, annexos, amidaments i
pressupostos
En el cas d'interpretació, prevalen les especificacions literals sobre les gràfiques i les cotes sobre les mesures a escala
preses dels plànols.
1.1.4.- Projecte Arquitectònic
El Projecte Arquitectònic és el conjunt de documents que defineixen i determinen les exigències tècniques, funcionals
i estètiques de les obres contemplades en l'article 2 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació. En ell es justificarà
tècnicament les solucions proposades d'acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica aplicable.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics sobre tecnologies
específiques o instal·lacions de l'edifici, es mantindrà entre tots ells la necessària coordinació, sense que es produeixi
una duplicitat en la documentació ni en els honoraris a percebre pels autors dels diferents treballs indicats.
Els documents complementaris al Projecte seran:
Tots els plànols o documents d'obra que, al llarg de la mateixa, vagi subministrant la direcció d'Obra com a
interpretació, complement o precisió.
El Llibre d'Ordres i Assistències.
El Programa de Control de Qualitat d'Edificació i el seu Llibre de Control.
L'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en les obres.
El Pla de Seguretat i Salut en el Treball, elaborat per cada Contractista.
Llicències i altres autoritzacions administratives.
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1.1.5.- Reglamentació urbanística
L'obra a construir s'ajustarà a totes les limitacions del projecte aprovat pels organismes competents, especialment les
que es refereixen al volum, altures, emplaçament i ocupació del solar, així com a totes les condicions de reforma del
projecte que pugui exigir l'Administració per a ajustar-lo a les Ordenances, a les Normes i al Planejament Vigent.
1.1.6.- Formalització del Contracte d'Obra
Els Contractes es formalitzaran, en general, mitjançant document privat, que podrà elevar-se a escriptura pública a
petició de qualsevol de les parts.
El cos d'aquests documents contindrà:
La comunicació de l'adjudicació.
La còpia del rebut de dipòsit de la fiança (en cas que s'hagi exigit).
La clàusula en la que s'expressi, de forma categòrica, que el Contractista s'obliga al compliment estricte del contracte
d'obra, conforme al previst en aquest Plec de Condicions, juntament amb la Memòria i els seus Annexos, l'Estat
d'Amidaments, Pressupostos, Plans i tots els documents que han de servir de base per a la realització de les obres
definides en el present Projecte.
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El Contractista, abans de la formalització del contracte d'obra, donarà també la seva conformitat amb la signatura al
peu del Plec de Condicions, els Plànols, Quadre de Preus i Pressupost General.
Seran a compte de l'adjudicatari totes les despeses que ocasioni l'extensió del document que es consigni el
Contractista.
1.1.7.- Jurisdicció competent
En el cas de no arribar a un acord quan sorgeixin diferències entre les parts, ambdues queden obligades a sotmetre la
discussió de totes les qüestions derivades del seu contracte a les Autoritats i Tribunals Administratius conformement a
la legislació vigent, renunciant al dret comú i al fur del seu domicili, sent competent la jurisdicció on estigués situada
l'obra.
1.1.8.- Responsabilitat del Contractista
El Contractista és responsable de l'execució de les obres en les condicions establertes en el contracte i en els
documents que componen el Projecte.
En conseqüència, quedarà obligat a la demolició i reconstrucció de totes les unitats d'obra amb deficiències o
malament executades, sense que pugui servir d'excusa el fet que la Direcció facultativa hagi examinat i reconegut la
construcció durant les seves visites d'obra, ni que hagin estat abonades en liquidacions parcials.
1.1.9.- Accidents de treball
És d'obligat compliment el Reial decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció i altra legislació vigent que, tant directa com indirectament, incideixen
sobre la planificació de la seguretat i salut en el treball de la construcció, conservació i manteniment d'edificis.
És responsabilitat del Coordinador de Seguretat i Salut, en virtut del Reial decret 1627/97, el control i el seguiment,
durant tota l'execució de l'obra del Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista.
1.1.10.- Danys i perjudicis a tercers
El Contractista serà responsable de tots els accidents que, per inexperiencia o negligència, sobrevinguessin tant en
l'edificació on s'efectuïn les obres com en les confrontants o contigües. Serà per tant del seu compte l'abonament de
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les indemnitzacions a qui correspongui i quan a això hagués lloc, i de tots els danys i perjudicis que puguin ocasionarse o causar-se en les operacions de l'execució de les obres.
Així mateix, serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar enfront de tercers
com a conseqüència de l'obra, tant en ella com en els seus voltants, fins i tot els quals es produeixin per omissió o
negligència del personal al seu càrrec, així com els quals es derivin dels subcontractistes i industrials que intervinguin
en l'obra.
És de la seva responsabilitat mantenir vigent durant l'execució dels treballs una pòlissa d'assegurances enfront de
tercers, en la modalitat de "Tot risc a l'enderrocament i la construcció", subscrita per una companyia asseguradora
amb la suficient solvència per a la cobertura dels treballs contractats. Aquesta pòlissa serà aportada i ratificada pel
promotor o Propietat, no podent ser cancel·lada mentre no se signi l'Acta de Recepció Provisional de l'obra.
1.1.11.- Anuncis i cartells
Sense prèvia autorització del Promotor, no es podran col·locar en les obres ni en les seves tanques més inscripcions o
anuncis que els convenients al règim dels treballs i els exigits per la policia local.
1.1.12.- Còpia de documents
El Contractista, a la seva costa, té dret a treure còpies dels documents integrants del Projecte.
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1.1.13.- Subministrament de materials
S'especificarà en el Contracte la responsabilitat que pugui cabre al Contractista per retard en el termini de terminació
o en terminis parcials, com a conseqüència de deficiències o faltes en els subministraments.
1.1.14.- Troballes
El Promotor és reserva la possessió de les antiguitats, objectes d'art o substàncies minerals utilitzables que és trobin
en les excavacions i demolicions practicades en els seus terrenys o edificacions. El Contractista haurà d'emprar per a
extreure-les, totes els precaucions que se li indiquin per part del Director d'Obra.
El Promotor abonarà al Contractista l'excés d'obres o despeses especials que aquests treballs ocasionin, sempre que
estiguin degudament justificats i acceptats per la Direcció facultativa.
1.1.15.- Causes de rescissió del contracte d'obra
Es consideraran causes suficients de rescissió de contracte:
La mort o incapacitació del Contractista.
La fallida del Contractista.
Les alteracions del contracte per les següents causes:
a. La modificació del projecte en forma tal que representi alteracions fonamentals del mateix segons el parer
del Director d'Obra i, en qualsevol cas, sempre que la variació del Pressupost d'Execució Material, com a
conseqüència d'aquestes modificacions, representi una desviació major del 20%.
b. Les modificacions d'unitats d'obra, sempre que representin variacions en més o en menys del 40% del
projecte original, o més d'un 50% d'unitats d'obra del projecte reformat.
La suspensió d'obra començada, sempre que el termini de suspensió hagi excedit d'un any i, en tot cas, sempre
que per causes alienes al Contractista no es doni començament a l'obra adjudicada dintre del termini de tres
mesos a partir de l'adjudicació. En aquest cas, la devolució de la fiança serà automàtica.
Que el Contractista no comenci els treballs dins del termini assenyalat en contracte.
L'incompliment de les condicions del Contracte quan impliqui negligència o dolenta fe, amb perjudici dels
interessos de les obres.
El venciment del termini d'execució de l'obra.
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L'abandó de l'obra sense causes justificades.
La mala fe en l'execució de l'obra.
1.1.16.- Omissions: Bona fe
Les relacions entre el Promotor i el Contractista, regulades pel present Plec de Condicions i la documentació
complementària, presenten la prestació d'un servei al Promotor per part del Contractista mitjançant l'execució d'una
obra, basant-se en la BONA FE mútua d'ambdues parts, que pretenen beneficiar-se d'aquesta col·laboració sense cap
tipus de perjudici. Per aquest motiu, les relacions entre ambdues parts i les omissions que puguin existir en aquest
Plec i la documentació complementària del projecte i de l'obra, s'entendran sempre suplertes per la BONA FE de les
parts, que les resoldran degudament amb la finalitat d'aconseguir una adequada QUALITAT FINAL de l'obra.

1.2.- Disposicions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars
Es descriuen les disposicions bàsiques a considerar en l'execució de les obres, relatives als treballs, materials i mitjans
auxiliars, així com a les recepcions dels edificis objecte del present projecte i les seves obres annexes.
1.2.1.- Accessos i tancaments
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El Contractista disposarà, pel seu compte, els accessos a l'obra, el tancament d'aquesta i el seu manteniment durant
l'execució de l'obra, podent exigir a el Director d'Execució de l'Obra la seva modificació o millora.
1.2.2.- Replanteig
El Contractista iniciarà "in situ" el replanteig de les obres, assenyalant les referències principals que mantindrà com a
base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva
oferta econòmica.
Així mateix, sotmetrà el replanteig a l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra i, una vegada aquest hagi donat la
seva conformitat, prepararà l'Acta d'Inici i Replanteig de l'Obra acompanyada d'un plànol de replanteig definitiu, que
haurà de ser aprovat pel director d'Obra. Serà responsabilitat del Contractista la deficiència o l'omissió d'aquest
tràmit.
1.2.3.- Inici de l'obra i ritme d'execució dels treballs
El Contractista donarà començament a les obres en el termini especificat en el respectiu contracte, desenvolupant-se
de manera adequada perquè dintre dels períodes parcials assenyalats es realitzin els treballs, de manera que
l'execució total es porti a terme dins el termini establert en el contracte.
Serà obligació del Contractista comunicar a la Direcció facultativa l'inici de les obres, de forma fefaent i preferiblement
per escrit, almenys amb tres dies d'antelació.
1.2.4.- Ordre dels treballs
La determinació de l'ordre dels treballs és, generalment, facultat del Contractista, menys en aquells casos que, per
circumstàncies de naturalesa tècnica, s'estimi convenient la seva variació per part de la Direcció facultativa.

1.2.5.- Facilitats per a altres contractistes
D'acord amb el que requereixi la Direcció facultativa, el Contractista donarà totes les facilitats raonables per a la
realització dels treballs que li siguin encomanats als Subcontractistes o altres Contractistes que intervinguin en
l'execució de l'obra. Tot això sense perjudici de les compensacions econòmiques hi hagi per la utilització dels mitjans
auxiliars o els subministraments d'energia o altres conceptes.
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En cas de litigi, tots ells s'ajustaran al que resolgui la Direcció Facultativa.
1.2.6.- Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major.
Quan es precisi ampliar el Projecte, per motiu imprevist o per qualsevol incidència, no s'interrompran els treballs,
continuant-se segons les instruccions de la Direcció facultativa en tant es formula o es tramita el Projecte Reformat.
El Contractista està obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus mitjans materials, tot el que la direcció d'Execució
de l'Obra disposi per a estintolaments, apuntalaments, enderrocaments, recalçats o qualsevol obra de caràcter
urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat
directament, d'acord amb el que es convingui.
1.2.7.- Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte
El Contractista podrà requerir del Director d'Obra o del Director d'Execució de l'Obra, segons les seves respectives
comeses i atribucions, les instruccions o aclariments que es precisin per a la correcta interpretació i execució de l'obra
projectada.
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Quan es tracti d'interpretar, aclarir o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols, croquis,
ordres i instruccions corresponents, es comunicaran necessàriament per escrit al Contractista, estant aquest a la
vegada obligat a retornar els originals o les còpies, subscrivint amb la seva signatura l'assabentat, que figurarà al peu
de totes les ordres, avisos i instruccions que rebi tant del Director d'Execució de l'Obra, com del Director d'Obra.
Qualsevol reclamació que cregui oportuna fer el Contractista en contra de les disposicions preses per la Direcció
facultativa, haurà de dirigir-la, dintre del termini de tres dies, a qui l'hagués dictat, el qual li donarà el corresponent
rebut, si aquest ho sol·licités
1.2.8.- Pròrroga per causa de força major
Si, per causa de força major o independentment de la voluntat del Contractista, aquest no pogués començar les obres,
hagués de suspendre-les o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga
proporcionada per al seu compliment, previ informe favorable del Director d'Obra. Per a això, el Contractista
exposarà, un escrit dirigit al Director d'Obra, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que
per això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita.
1.2.9.- Responsabilitat de la direcció facultativa en el retard de l'obra
El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com causa la manca
de plànols o ordres de la Direcció facultativa , a excepció del cas que havent-lo sol·licitat per escrit, no se li hagués
proporcionat.
1.2.10.- Treballs defectuosos
El Contractista ha d'emprar els materials que compleixin les condicions exigides en el projecte, i realitzarà tots i
cadascun dels treballs contractats d'acord amb l'estipulat.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, el Contractista és responsable de l'execució dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que puguin existir per la seva dolenta execució, no sent un eximent el que la
Direcció facultativa ho hagi examinat o reconegut amb anterioritat, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat
valorats en les Certificacions Parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l'anteriorment expressat, quan el Director d'Execució de l'Obra adverteixi vicis o defectes en
els treballs executats, o que els materials empleats o els aparells i equips col·locats no reuneixen les condicions
preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs o una vegada finalitzats amb anterioritat a la recepció
definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin substituïdes o enderrocades i reconstruïdes
d'acord amb el contractat a expenses del Contractista. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a la
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substitució, enderrocament i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant el Director d'Obra, qui
intervindrà per a resoldre-la.
1.2.11.- Vicis ocults
El Contractista és l'únic responsable dels vicis ocults i dels defectes de la construcció, durant l'execució de les obres i el
període de garantia, fins als terminis prescrits després de l'acabament de les obres en la vigent L.O.E., a part d'altres
responsabilitats legals o de qualsevol índole que puguin derivar-se.
Si el Director d'Execució de l'Obra tingués fundades raons per a creure en l'existència de vicis ocults de construcció en
les obres executades, ordenarà, quan cregui oportú, realitzar abans de la recepció definitiva els assajos, destructius o
no, que consideri necessaris per a reconèixer o diagnosticar els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la
circumstància al Director d'Obra.
El Contractista enderrocarà, i reconstruirà posteriorment al seu càrrec, totes les unitats d'obra mal executades, les
seves conseqüències, danys i perjudicis, no podent eludir la seva responsabilitat pel fet que el Director d'Obra i/o el
Director de l'Execució d'Obra ho hagin examinat o reconegut amb anterioritat, o que hagi estat conformada o
abonada una part o la totalitat de les obres mal executades.
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1.2.12.- Procedència de materials, aparells i equips
El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials, aparells i equips de totes classes on consideri oportú i
convenient per als seus interessos, excepte en aquells casos en els que es preceptuï una procedència i característiques
específiques en el projecte
Obligatòriament, i abans de procedir al seu emprament, amàs i posada en obra, el Contractista haurà de presentar al
Director d'Execució de l'Obra una llista completa dels materials, aparells i equips que vagi a utilitzar, en la qual
s'especifiquin totes les indicacions sobre les seves característiques tècniques, marques, qualitats, procedència i
idoneïtat de cadascun d'ells.
1.2.13.- Presentació de mostres
A petició del Director d'Obra, el Contractista presentarà les mostres dels materials, aparells i equips, sempre amb
l'antelació prevista en el calendari d'obra.
1.2.14.- Materials, aparells i equips defectuosos
Quan els materials, aparells, equips i elements d'instal·lacions no fossin de la qualitat i característiques tècniques
prescrites en el projecte, no tinguessin la preparació en ell exigida o quan, mancant prescripcions formals, es
reconegués o demostrés que no són els adequats per a la seva finalitat, el Director d'Obra a instàncies del Director
d'Execució de l'Obra, donarà l'ordre al Contractista de substituir-los per uns altres que satisfacin les condicions o
siguin els adequats per a la finalitat al que es destinin.
Si, als 15 dies de rebre el Contractista ordre de que retiri els materials que no estiguin en condicions, aquesta no ha
estat complerta, podrà fer-ho el Promotor o Propietat a compte del Contractista.
En el cas que els materials, aparells, equips o elements d'instal·lacions fossin defectuosos, però acceptables segons el
parer del Director d'Obra, es rebran amb la rebaixa del preu que aquell determini, tret que el Contractista prefereixi
substituir-los per uns altres en condicions.
1.2.15.- Despeses ocasionades per proves i assajos
Totes les despeses originades per les proves i assajos de materials o elements que intervinguin en l'execució de les
obres correran a càrrec i compte del Contractista
Tot assaig que no resulti satisfactori, que no es realitzi per omissió del Contractista, o que no ofereixi les suficients
garanties, es podrà començar novament o realitzar nous assajos o proves especificades en el projecte, a càrrec i
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compte del Contractista i amb la penalització corresponent, així com totes les obres complementàries que poguessin
donar lloc qualsevol dels supòsits anteriorment citats i que el Director d'Obra consideri necessaris.
1.2.16.- Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials sobrants,
retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures
que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte.
1.2.17.- Obres sense prescripcions explícites
En l'execució de treballs que pertanyen a la construcció de les obres, i per als quals no existeixin prescripcions
consignades explícitament en aquest Plec ni en la restant documentació del projecte, el Contractista s'atindrà, en
primer terme, a les instruccions que dicti la Direcció facultativa de les obres i, en segon lloc, a les normes i pràctiques
de la bona construcció.

1.3.- Disposicions de les recepcions d'edificis i obres annexes
1.3.1.- Consideracions de caràcter general
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La recepció de l'obra és l'acte pel qual el Contractista, una vegada acabada l'obra, fa lliurament de la mateixa al
Promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves i haurà d'abastar la totalitat de l'obra o
fases completes i acabades de la mateixa, quan així s'acordi per les dues parts.
La recepció haurà de consignar-se en un acta signada, almenys, pel promotor i el Contractista, fent constar:
Les parts que intervenen.
La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa.
El preu final de l'execució material de l'obra.
La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, si escau , aquestes de manera
objectiva, i el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats. Una vegada resolts els mateixos, es
farà constar en un acta a part, subscrita pels signants de la recepció.
Les garanties que, si escau, s'exigeixen al Contractista per a assegurar les seves responsabilitats.
Així mateix, s'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'Obra i el Director de l'Execució de l'Obra.
El Promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està acabada o que no s'adequa a
les condicions contractuals.
En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per a efectuar la
recepció.
En el cas que es digui el contrari, la recepció de l'obra tindrà lloc dintre dels trenta dies següents a la data del seu
acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es contarà a partir de la notificació efectuada per escrit
al promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el
promotor no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia serà l'establert en la L.O.E., i s'iniciarà a partir de la data que es
subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui aquesta tàcitament produïda segons el previst en l'apartat anterior.
1.3.2.- Recepció provisional
Trenta dies abans de donar per finalitzades les obres, comunicarà el Director d'Execució de l'Obra al Promotor o
Propietat la proximitat del seu acabament a fi de convenir l'acte de Recepció Provisional.
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Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Contractista, del Director d'Obra i del Director d'Execució
de l'Obra. Es convocarà també als restants tècnics que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció
pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars com persones que hi
intervinguin, i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es
trobessin en estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció estendran el corresponent Certificat de
Final d'Obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar expressament en l'Acta i es donaran al
Contractista les oportunes instruccions per a resoldre els defectes observats, fixant un termini per a resoldre'ls,
expirat el qual s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.
Si el Contractista no hagués complert, podrà declarar-se resolt el contracte amb la pèrdua de la fiança.
1.3.3.- Documentació final de l'obra
El Director d'Execució de l'Obra, assistit pel contractista i els tècnics que haguessin intervingut en l'obra, redactarà la
documentació final de les obres, que es facilitarà al Promotor, amb les especificacions i continguts amatents per la
legislació vigent, en el cas d'habitatges, amb el que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4º
del Reial decret 515/1989, de 21 d'Abril. Aquesta documentació inclou el Manual d'Ús i Manteniment de l'Edifici.
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1.3.4.- Amidament definitiu i liquidació provisional de l'obra
Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel director d'Execució de l'Obra al seu amidament
definitiu, amb precisa assistència del Contractista o del seu representant. S'estendrà l'oportuna certificació en triple
versió que, aprovada pel director d'Obra amb la seva signatura, servirà per a l'abonament pel promotor del saldo
resultant menys la quantitat retinguda en concepte de fiança.
1.3.5.- Termini de garantia
El termini de garantia haurà d'estipular-se en el contracte privat i, en qualsevol cas, mai haurà de ser inferior a sis
mesos
1.3.6.- Conservació de les obres rebudes provisionalment
Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva,
correran a càrrec i compte del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions ocasionades per l'ús
correran a càrrec de la Propietat i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec del
Contractista
1.3.7.- Recepció definitiva
La recepció definitiva es realitzarà després de transcorregut el termini de garantia, d'igual manera i amb les mateixes
formalitats que la provisional. A partir d'aquesta data cessarà l'obligació del Contractista de reparar al seu càrrec
aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis, i quedaran només subsistents totes les
responsabilitats que poguessin derivar dels vicis de construcció.
1.3.8.- Pròrroga del termini de garantia
Si, al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés aquesta en les condicions degudes,
s'ajornarà aquesta recepció definitiva i el Director d'Obra indicarà al Contractista els terminis i formes en que haurien
de realitzar-se les obres necessàries. De no efectuar-se dintre d'aquests, podrà resoldre's el contracte amb la pèrdua
de la fiança.
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1.3.9.- Recepcions de treballs els quals el contracte hagi estat rescindit
En cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini fixat, la maquinària,
instal·lacions i mitjans auxiliars, a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de
ser represa per una altra empresa sense cap problema.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts anteriorment.
Transcorregut el termini de garantia, es rebran definitivament segons el que es disposa anteriorment.
Per a les obres i treballs no determinats, però acceptables segons el parer del Director d'Obra, s'efectuarà una sola i
definitiva recepció.

2.- DISPOSICIONS FACULTATIVES
2.1.- Definició i atribucions dels agents de l'edificació
Les atribucions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades per la Llei 38/99 d'Ordenació de
l'Edificació (L.O.E.).
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Es defineixen agents de l'edificació totes les persones, físiques o jurídiques, que intervenen en el procés de l'edificació.
Les seves obligacions queden determinades pel disposat en la L.O.E. i altres disposicions que siguin d'aplicació i pel
contracte que origina la seva intervenció.
Les definicions i funcions dels agents que intervenen en l'edificació queden recollides en el capítol III "Agents de
l'edificació", considerant-se:
2.1.1.- El Promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança,
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.
Assumeix la iniciativa de tot el procés de l'edificació, impulsant la gestió necessària per a portar a terme l'obra
inicialment projectada, i es fa càrrec de tots els costos necessaris.
Segons la legislació vigent, a la figura del promotor s'equiparen també les de gestor de societats cooperatives,
comunitats de propietaris, o altres anàlogues que assumeixen la gestió econòmica de l'edificació.
Quan les Administracions públiques i els organismes subjectes a la legislació de contractes de les Administracions
públiques actuïn com promotors, es regiran per la legislació de contractes de les Administracions públiques i, en el
que no està contemplat en la mateixa, per les disposicions de la L.O.E.
2.1.2.- El Projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.
Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que ho complementin altres tècnics, de forma coordinada amb
l'autor d'aquest.
Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjançant projectes parcials o altres documents tècnics segons el previst
en l'apartat 2 de l'article 4 de la L.O.E., cada projectista assumirà la titularitat del seu projecte.
2.1.3.- El Constructor o Contractista
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És l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el compromís d'executar amb mitjans humans i
materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al Projecte i al Contracte d'obra.
S'HA D'EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓ QUE LA LLEI ASSENYALA COM RESPONSABLE EXPLÍCIT DELS VICIS O DEFECTES
CONSTRUCTIUS AL CONTRACTISTA GENERAL DE L'OBRA, SENSE PERJUDICI DEL DRET DE REPETICIÓ D'AQUEST CAP ALS
SUBCONTRACTISTES.
2.1.4.- El Director d'Obra
És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics,
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicència d'edificació i altres
autoritzacions preceptives, i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la seva adequació per fi proposat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d'Obra.
2.1.5.- El Director de l'Execució de l'Obra

Mª PAU VALDIVIESO SAEZ. Arquitecte Tècnic. Col. 7.970. C/. Esteve Albert, nº 6, escala B, 3º 1ª. 08304 MATARÓ. E-mail: mpau@apabcn.cat

És l'agent que, formant part de la Direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de dirigir l'Execució Material de
l'Obra i de controlar qualitativa i quantitativament la construcció i qualitat de l'edificat. Per a això és requisit
indispensable l'estudi i anàlisi prèvia del projecte d'execució una vegada redactat per l'Arquitecte, procedint a
sol·licitar-li, amb antelació a l'inici de les obres, totes aquells aclariments, reparacions o documents complementaris
que, dintre de la seva competència i atribucions legals, estimés necessaris per a poder dirigir de manera solvent
l'execució de les mateixes
2.1.6.- Les entitats i els laboratoris de control de calitat de l'edificació
Són entitats de control de qualitat de l'edificació aquelles capacitades per a atorgar assistència tècnica en la verificació
de la qualitat del projecte, dels materials i de l'execució de l'obra i les seves instal·lacions d'acord amb el projecte i la
normativa aplicable.
Són laboratoris d'assajos per al control de qualitat de l'edificació els capacitats per a atorgar assistència tècnica,
mitjançant la realització d'assajos o proves de servei dels materials, sistemes o instal·lacions d'una obra d'edificació
2.1.7.- Els subministradors de productes
Es consideren subministradors de productes els fabricants, encarregats de magatzems, importadors o venedors de
productes de construcció.
S'entén per producte de construcció aquell que es fabrica per a la seva incorporació permanent en una obra, incloent
materials, elements semielaborats, components i obres o part de les mateixes, tant acabades com en procés
d'execució.

2.2.- Agents que intervenen en l'obra segons Llei 38/99 (L.O.E.)
La relació d'agents intervinents es troba en la memòria descriptiva del projecte.

2.3.- Agents en matèria de seguretat i salut segons RD 1627/97
La relació d'agents intervinents en matèria de seguretat i salut es troba en la memòria descriptiva del projecte.

2.4.- La Direcció facultativa
En correspondència amb la L.O.E., la Direcció facultativa està composta per la direcció d'Obra i la direcció d'Execució
de l'Obra. A la Direcció facultativa s'integrarà el Coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució de
l'obra, en el cas que s'hagi adjudicat aquesta missió a facultatiu distint dels anteriors.
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Representa tècnicament els interessos del promotor durant l'execució de l'obra dirigint el procés de construcció en
funció de les atribucions professionals de cada tècnic participant.

2.5.- Visites facultatives
Són les realitzades a l'obra de manera conjunta o individual per qualsevol dels membres que componen la Direcció
facultativa. La intensitat i nombre de visites dependrà de les comeses que a cada agent li són pròpies, podent variar en
funció dels requeriments específics i de la major o menor exigència presencial requerida al tècnic a aquest efecte en
cada cas i segons cadascuna de les fases de l'obra. Hauran d'adaptar-se al procés lògic de construcció, podent els
agents ésser o no coincidents en l'obra en funció de la fase concreta que s'estigui desenvolupant a cada moment i de
la comesa exigible a cadascú.

2.6.- Obligacions dels agents intervinents
Les obligacions dels agents que intervenen en l'edificació són les contingudes en els articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i
16, del capítol III de la L.O.E. i altra legislació aplicable.
2.6.1.- El Promotor
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Ostentar sobre el solar la titularitat d'un dret que li faculti per a construir en ell.
Facilitar la documentació i informació prèvia necessària per a la redacció del projecte, així com autoritzar al Director
d'Obra, al Director de l'Execució de l'Obra i al Contractista posteriors modificacions del mateix que fossin
imprescindibles per a dur a bon terme el projectat.
Triar i contractar als diferents agents, amb la titulació i capacitat professional necessària, que garanteixin el
compliment de les condicions legalment exigibles per a realitzar en la seva globalitat i dur a bon terme l'objecte del
promogut, en els terminis estipulats i en les condicions de qualitat exigibles mitjançant el compliment dels requisits
bàsics estipulats per als edificis.
Gestionar i fer-se càrrec de les preceptives llicències i altres autoritzacions administratives procedents que, de
conformitat amb la normativa aplicable, comporta la construcció d'edificis, la urbanització que procedís en el seu
entorn immediat, la realització d'obres que en ells s'executin i la seva ocupació.
Garantir els danys materials que l'edifici pugui sofrir, per a l'adequada protecció dels interessos dels usuaris finals, en
les condicions legalment establertes, assumint la responsabilitat civil de forma personal i individualitzada, tant per a
actes propis com per a actes d'altres agents pels que, conforme a la legislació vigent, s'ha de respondre.
La subscripció obligatòria d'una assegurança, d'acord a les normes concretes fixades a aquest efecte, que cobreixi els
danys materials que ocasionin en l'edifici l'incompliment de les condicions d'habitabilitat en tres anys o que afectin a
la seguretat estructural en el termini de deu anys, amb especial esment als habitatges individuals en règim de
autopromoció, que es regiran per tot allò especialment legislat a aquest efecte.
Contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, si escau, igual que als tècnics
coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, tot això segons l'establert en el RD 1627/97, de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en les obres de construcció.
El Promotor no podrà donar ordre d'inici de les obres fins que el Contractista hagi redactat el seu Pla de Seguretat i, a
més, aquest hagi estat aprovat pel coordinador en Matèria de Seguretat i Salut en fase d'Execució de l'obra, deixant
constància expressa en l'Acta d'Aprovació realitzada a aquest efecte.
Efectuar el denominat Avís Previ a l'autoritat laboral competent, fent constar les dades de l'obra, redactant-lo d'acord
a l'especificat en l'Annex III del RD 1627/97. Còpia del mateix haurà d'exposar-se en l'obra de forma visible,
actualitzant-lo si fos necessari.
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Subscriure l'acta de recepció final de les obres, una vegada acabades aquestes, fent constar l'acceptació de les obres,
que podrà efectuar-se amb o sense reserves i que haurà d'abastar la totalitat de les obres o fases completes. En el cas
de fer esment exprés a reserves per a la recepció, haurien d'esmentar-se de manera detallada les deficiències i s'haurà
de fer constar el termini que haurien de quedar resolts els defectes observats.
Lliurar al comprador i usuari inicial, si escau, el denominat Llibre de l'Edifici que conté el manual d'ús i manteniment
del mateix i altra documentació d'obra executada, o qualsevol altre document exigible per les Administracions
competents.
2.6.2.- El Projectista
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Redactar el projecte per encàrrec del Promotor, amb subjecció a la normativa urbanística i tècnica en vigor i contenint
la documentació necessària per a tramitar tant la llicència d'obres i altres permisos administratius -projecte bàsic- com
per a ser interpretada i poder executar totalment l'obra, lliurant al Promotor les còpies autoritzades corresponents,
degudament visades pel seu col·legi professional.
Definir el concepte global del projecte d'execució amb el nivell de detall gràfic i escrit suficient i calcular els elements
fonamentals de l'edifici, especialment la fonamentació i l'estructura. Concretar en el Projecte l'emplaçament de
cambres de màquines, de comptadors, fornícules, espais assignats per a pujada de conductes, reserves de buits de
ventilació, allotjament de sistemes de telecomunicació i, en general, d'aquells elements necessaris en l'edifici per a
facilitar les determinacions concretes i especificacions detallades que són comeses dels projectes parcials, havent
aquests d'adaptar-se al Projecte d'Execució, no podent contravenir-ho de cap manera. Haurà de lliurar-se
necessàriament un exemplar del projecte complementari a l'Arquitecte abans de l'inici de les obres o instal·lacions
corresponents.
Acordar amb el Promotor la contractació de col·laboracions parcials d'altres tècnics professionals.
Facilitar la col·laboració necessària perquè es produeixi l'adequada coordinació amb els projectes parcials exigibles per
la legislació o la normativa vigent i que sigui necessari incloure per al desenvolupament adequat del procés
constructiu, que haurien de ser redactats per tècnics competents, sota la seva responsabilitat i subscrits per persona
física. Els projectes parcials seran aquells redactats per altres tècnics la competència dels quals pot ser distinta i
incompatible amb les competències de l'Arquitecte i, per tant, d'exclusiva responsabilitat d'aquests
Elaborar aquells projectes parcials o estudis complementaris exigits per la legislació vigent en els quals és legalment
competent per a la seva redacció, excepte declinació expressa de l'Arquitecte i previ acord amb el Promotor, podent
exigir la compensació econòmica en concepte de cessió de drets d'autor i de la propietat intel·lectual si s'hagués de
lliurar a altres tècnics, igualment competents per a realitzar el treball, documents o plans del projecte per ell redactat,
en suport paper o informàtic.
Ostentar la propietat intel·lectual del seu treball, tant de la documentació escrita com dels càlculs de qualsevol tipus,
així com dels plànols continguts en la totalitat del projecte i qualsevol dels seus documents complementaris.
2.6.3.- El Constructor o Contractista
Tenir la capacitat professional o titulació que habilita per al compliment de les condicions legalment exigibles per a
actuar com constructor.
Organitzar els treballs de construcció per a complir amb els terminis previstos, d'acord al corresponent Pla d'Obra,
efectuant les instal·lacions provisionals i disposant dels mitjans auxiliars necessaris.
Comunicar a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de Seguretat i Salut
al que es refereix l'article 7 del RD 1627/97 de 24 d'octubre.
Adoptar totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans necessaris
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i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, així com complir les ordres efectuades pel coordinador en
matèria de Seguretat i Salut en la fase d'Execució de l'obra
Supervisar de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
seu càrrec i, si escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Examinar la documentació aportada pels tècnics redactors corresponents, tant del Projecte d'Execució com dels
projectes complementaris, així com de l'Estudi de Seguretat i Salut, verificant que li resulta suficient per a la
comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitant els aclariments pertinents
Facilitar la tasca de la Direcció facultativa, subscrivint l'Acta de Replanteig executant les obres amb subjecció al
Projecte d'Execució que haurà d'haver examinat prèviament, a la legislació aplicable, a les Instruccions de l'Arquitecte
Director d'Obra i del Director de l'Execució Material de l'Obra, a fi d'arribar a la qualitat exigida en el projecte
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Efectuar les obres seguint els criteris a l'ús que són propis de la correcta construcció, que té l'obligació de conèixer i
posar en pràctica, així com de les lleis generals dels materials o lex artis, encara quan aquests criteris no estiguessin
específicament ressenyats en la seva totalitat en la documentació de projecte A aquest efecte, ostenta la prefectura
de tot el personal que intervingui en l'obra i coordina les tasques dels subcontractistes.
Disposar dels mitjans materials i humans que la naturalesa i entitat de l'obra imposin, disposant del nombre adequat
d'oficials, suboficials i peons que l'obra requereixi a cada moment, bé per personal propi o mitjançant subcontractistes
a aquest efecte, procedint a encavalcar aquells oficis en l'obra que siguin compatibles entre si i que permetin
escometre diferents treballs alhora sense provocar interferències, contribuint amb això a la agilització i finalització de
l'obra dintre dels terminis previstos.
Ordenar i disposar a cada moment de personal suficient al seu càrrec perquè efectuï les actuacions pertinents per a
executar les obres amb solvència, diligentment i sense interrupció, programant-les de manera coordinada amb
l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, Director d'Execució Material de l'Obra.
Supervisar personalment i de manera continuada i completa la marxa de les obres, que haurien de transcórrer sense
dilació i amb adequat ordre i concert, així com respondre directament dels treballs efectuats pels seus treballadors
subordinats, exigint-los el continu autocontrol dels treballs que efectuïn, i ordenant la modificació de totes aquelles
tasques que es presentin malament efectuades.
Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials utilitzats i elements constructius, comprovant els preparats en
obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció facultativa del Director de l'Execució de l'obra els
subministraments de material o prefabricats que no contin amb les garanties, documentació mínima exigible o
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació, havent de recaptar de la Direcció facultativa la informació
que necessiti per a complir adequadament la seva comesa.
Dotar de material, maquinària i utillatges adequats als operaris que intervinguin en l'obra, per a efectuar
adequadament les instal·lacions necessàries i no menyscabar amb la posada en obra les característiques i naturalesa
dels elements constructius que componen l'edifici una vegada finalitzat.
Posar a la disposició de l'Arquitecte Tècnic o Aparellador els mitjans auxiliars i personal necessari per a efectuar les
proves pertinents per al Control de Qualitat, recaptant la dita tècnica el pla a seguir quant a les preses de mostres,
trasllats, assajos i altres actuacions necessàries.
Cuidar que el personal de l'obra guardi el degut respecte a la Direcció facultativa.
Auxiliar al Director de l'Execució de l'Obra en els actes de replanteig i signar posteriorment i una vegada finalitzat
aquest, l'acta corresponent d'inici d'obra, així com la de recepció final.
Facilitar als Arquitectes Directors d'Obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació final d'obra
executada.
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Subscriure les garanties d'obra que s'assenyalen en l'Article 19 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació i que, en funció de
la seva naturalesa, arriben a períodes de 1 any (danys per defectes de terminació o acabat de les obres), 3 anys (danys
per defectes o vicis d'elements constructius o d'instal·lacions que afectin a l'habitabilitat) o 10 anys (danys en
fonamentació o estructura que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici).
2.6.4.- El Director d'Obra
Dirigir l'obra coordinant-la amb el Projecte d'Execució, facilitant la seva interpretació tècnica, econòmica i estètica als
agents intervinents en el procés constructiu.
Detenir l'obra per causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre d'Ordres i
Assistències, donant explicacions immediates al Promotor.
Redactar les modificacions, ajustaments, rectificacions o plànols complementaris que es precisin per a l'adequat
desenvolupament de les obres. És facultat expressa i única la redacció d'aquelles modificacions o aclariments
directament relacionats amb l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les característiques
geotècniques del terreny; el càlcul o recàlcul del dimensionament i armat de tots i cadascun dels elements principals i
complementaris de la fonamentació i de l'estructura vertical i horitzontal; els quals afectin substancialment a la
distribució d'espais i les solucions de façana i coberta i dimensionament i composició de buits, així com la modificació
dels materials previstos.
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Assessorar al Director de l'Execució de l'Obra en aquells aclariments i dubtes que poguessin esdevenir per al correcte
desenvolupament de la mateixa, pel que fa a les interpretacions de les especificacions de projecte.
Assistir a les obres a fi de resoldre les contingències que es produeixin per a assegurar la correcta interpretació i
execució del projecte, així com impartir les solucions aclaridores que fossin necessàries, consignant en el Llibre
d'Ordres i Assistències les instruccions precises que s'estimessin oportunes ressenyar per a la correcta interpretació de
tot el que està projectat, sense perjudici d'efectuar tots els aclariments i ordres verbals que s'estimés oportú.
Signar l'Acta de replanteig o de començament d'obra i el Certificat Final d'Obra així com signar el vistiplau de les
certificacions parcials referides al percentatge d'obra efectuada i, si escau i a instàncies del Promotor, la supervisió de
la documentació que se li presenti relativa a les unitats d'obra realment executades prèvia a la seva liquidació final, tot
això amb els visats que si escau fossin preceptius.
Informar puntualment al Promotor d'aquelles modificacions substancials que, per raons tècniques o normatives,
comporten una variació del construït pel que fa al projecte bàsic i d'execució i que afectin o puguin afectar al
contracte subscrit entre el promotor i els destinataris finals dels habitatges.
Redactar la documentació final d'obra, pel que fa a la documentació gràfica i escrita del projecte executat, incorporant
les modificacions efectuades. Per a això, els tècnics redactors de projectes i/o estudis complementaris hauran
obligatòriament lliurar-li la documentació final en la que es faci constar l'estat final de les obres i/o instal·lacions per
ells redactades, supervisades i realment executades, sent responsabilitat dels signants la veracitat i exactitud dels
documents presentats.
Al Projecte Final d'Obra s'annexarà l'Acta de Recepció Final; la relació identificativa dels agents que han intervingut en
el procés d'edificació, inclosos tots els subcontractistes i oficis intervinents; les instruccions d'Ús i Manteniment de
l'Edifici i de les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
La documentació a la qual es fa referència en els dos apartats anteriors és part constituent del Llibre de l'Edifici i el
Promotor haurà de lliurar una còpia completa als usuaris finals del mateix que, en el cas d'edificis d'habitatges
plurifamiliars, es materialitza en un exemplar que haurà de ser custodiat pel president de la Comunitat de Propietaris
o per l'Administrador, sent aquests els responsables de divulgar a la resta de propietaris el seu contingut i de fer
complir els requisits de manteniment que consten en la citada documentació.
A més de totes les facultats que corresponen a l'Arquitecte Director d'Obra, expressades en els articles precedents, és
missió específica seva la direcció mediata, denominada alta direcció en el que al compliment de les directrius generals
del projecte es refereix, i a l'adequació del construït a aquest.

Plaça del Remei. PREMIÀ DE DALT
Arranjament Coberta Transitable de l’aparcament.

S'ha d'assenyalar expressament que la resistència al compliment de les ordres dels Arquitectes Directors d'Obra en la
seva tasca d'alta direcció es considerarà com falta greu i, en cas que, al seu parer, d'incompliment de l'ordenat posés
en perill l'obra o les persones que en ella treballen, podrà recusar al Contractista i/o acudir a les autoritats judicials,
sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i econòmiques.
2.6.5.- El Director de l'Execució de l'Obra
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador, segons s'estableix en l'Article 13 de la LOE i altra legislació vigent a
aquest efecte, les atribucions competencials i obligacions que s'assenyalen a continuació
La direcció immediata de l'Obra.
Verificar personalment la recepció a peu d'obra, previ al seu aplec o col·locació definitiva, de tots els productes i
materials subministrats necessaris per a l'execució de l'obra, comprovant que s'ajusten amb precisió a les
determinacions del projecte i a les normes exigibles de qualitat, amb la plena potestat d'acceptació o rebuig dels
mateixos en cas que ho considerés oportú i per causa justificada, ordenant la realització de proves i assajos que fossin
necessaris.
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Dirigir l'execució material de l'obra d'acord amb les especificacions de la memòria i dels plànols del Projecte, així com,
si escau, amb les instruccions complementàries necessàries que recaptés del Director d'Obra.
Anticipar-se amb l'antelació suficient a les diferents fases de la posada en obra, requerint els aclariments a
l'Arquitecte o Arquitectes Directors d'Obra que fossin necessàries i planificant de manera anticipada i continuada amb
el Contractista principal i els subcontractistes els treballs a efectuar.
Comprovar els replanteigs, els materials, formigons i altres productes subministrats, exigint la presentació dels
oportuns certificats de idoneïtat dels mateixos.
Verificar la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, estenent-se aquesta comesa
a tots els elements de fonamentació i estructura horitzontal i vertical, amb comprovació de les seves especificacions
concretes de dimensionat d'elements, tipus de biguetes i adequació a fitxa tècnica homologada, diàmetres nominals,
longituds d'ancoratge i encavallaments adequats i doblegat de barres.
Observança dels temps d'encofrat i desencofrat de bigues, pilars i forjats assenyalats per la Instrucció del Formigó
vigent i d'aplicació.
Comprovació del correcte dimensionament de rampes i escales i del seu adequat traçat i replanteig amb acord als
pendents, desnivells projectats i al compliment de totes les normatives que són d'aplicació; a dimensions parcials i
totals d'elements, a la seva forma i geometria específica, així com a les distàncies que han de guardar-se entre ells,
tant en horitzontal com en vertical.
Verificació de d'adequada posada en obra de fàbriques i tancaments, al seu correcte i complet entrellaçament i, en
general, al que pertoca a l'execució material de la totalitat de l'obra i sense excepció alguna, d'acord als criteris i lleis
dels materials i de la correcta construcció (lex artis) i a les normatives d'aplicació
Assistir a l'obra amb la freqüència, dedicació i diligència necessàries per a complir eficaçment la deguda supervisió de
l'execució de la mateixa en totes les seves fases, des del replanteig inicial fins a la total finalització de l'edifici, donant
les ordres precises d'execució al Contractista i, si escau, als subcontractistes.
Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises que considerés oportú ressenyar per a la
correcta execució material de les obres.
Supervisar posteriorment el correcte compliment de les ordres prèviament efectuades i l'adequació del realment
executat a l'ordenat prèviament.
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Verificar l'adequat traçat d'instal·lacions, conductes, escomeses, xarxes d'evacuació i el seu dimensionament,
comprovant la seva idoneïtat i ajustament tant a l'especificacions del projecte d'execució com dels projectes parcials,
coordinant aquestes actuacions amb els tècnics redactors corresponents.
Detenir l'Obra si, al seu judici, existís causa greu i justificada, que s'haurà de fer constar necessàriament en el Llibre
d'Ordres i Assistències, donant compte immediata als Arquitectes Directors d'Obra que haurien de necessàriament
corroborar-la per a la seva plena efectivitat, i al Promotor.
Supervisar les proves pertinents per al Control de Qualitat, respecte a l'especifica't per la normativa vigent, en la
comesa de la qual i obligacions té legalment competència exclusiva, programant sota la seva responsabilitat i
degudament coordinat i auxiliat pel contractista, les preses de mostres, trasllats, assajos i altres actuacions
necessàries d'elements estructurals, així com les proves d'estanqueïtat de façanes i dels seus elements, de cobertes i
les seves impermeabilitzacions, comprovant l'eficàcia de les solucions.
Informar amb promptitud als Arquitectes Directors d'Obra dels resultats dels Assajos de Control conforme es vagi
tenint coneixement dels mateixos, proposant-li la realització de proves complementàries en cas de resultats adversos.
Després de l'oportuna comprovació, emetre les certificacions parcials o totals relatives a les unitats d'obra realment
executades, amb els visats que si escau fossin preceptius
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Col·laborar activa i positivament amb els restants agents intervinents, servint de nexe d'unió entre aquests, el
Contractista, els Subcontractistes i el personal de l'obra.
Elaborar i subscriure responsablement la documentació final d'obra relativa als resultats del Control de Qualitat i, en
concret, a aquells assajos i verificacions d'execució d'obra realitzats sota la seva supervisió relatius als elements de la
fonamentació, murs i estructura, a les proves d'estanqueïtat i vessament de cobertes i de façanes, a les verificacions
del funcionament de les instal·lacions de sanejament i desguassos de pluvials i altres aspectes assenyalats en la
normativa de Control de Qualitat.
Subscriure conjuntament el Certificat Final d'Obra, acreditant amb això la seva conformitat a la correcta execució de
les obres i a la comprovació i verificació positiva dels assajos i proves realitzades.
Si es fes cas omís de les ordres efectuades per l'Arquitecte Tècnic, Director de l'Execució de les Obres, es considerés
com falta greu i, en cas que , al seu judici, l'incompliment de l'ordenat posés en perill l'obra o les persones que en ella
treballen, podrà acudir a les autoritats judicials, sent responsable el Contractista de les conseqüències legals i
econòmiques.
2.6.6.- Les entitats i els laboratoris de control de calitat de l'edificació
Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de l'encàrrec i, en tot cas, al director
de l'execució de les obres.
Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per a realitzar adequadament els treballs
contractats, si escau, a través de la corresponent acreditació oficial atorgada per les Comunitats Autònomes amb
competència en la matèria.
2.6.7.- Els subministradors de productes
Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la comanda, responent del seu origen,
identitat i qualitat, així com del compliment de les exigències que, si escau, estableixi la normativa tècnica aplicable.
Facilitar, quan escaigui, les instruccions d'ús i manteniment dels productes subministrats, així com les garanties de
qualitat corresponents, per a la seva inclusió en la documentació de l'obra executada
2.6.8.- Els propietaris i els usuaris
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Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

2.7.- Documentació final d'obra: Llibre de l'Edifici
D'acord a l'Article 7 de la Llei d'Ordenació de l'Edificació, una vegada finalitzada l'obra, el projecte amb la incorporació,
si escau, de les modificacions degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'Obra per a la
formalització dels corresponents tràmits administratius.
A aquesta documentació s'adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels agents que han
intervingut durant el procés d'edificació així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves
instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li sigui d'aplicació.
Tota la documentació que fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de l'Edifici, serà lliurada als
usuaris finals de l'edifici.
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2.7.1.- Els propietaris i els usuaris
Són obligacions dels propietaris conservar en bon estat l'edificació mitjançant un adequat ús i manteniment, així com
rebre, conservar i transmetre la documentació de l'obra executada i les assegurances i garanties amb que aquesta
conti.
Són obligacions dels usuaris siguin o no propietaris, la utilització adequada dels edificis o de part dels mateixos de
conformitat amb les instruccions d'ús i manteniment contingudes en la documentació de l'obra executada.

3.- DISPOSICIONS ECONÒMIQUES
3.1.- Definició
Les condicions econòmiques fixen el marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra. Tenen un
caràcter subsidiari respecte al contracte d'obra establert entre les parts que intervenen, Promotor i Contractista, que
és en definitiva el qual té validesa.

3.2.- Contracte d'obra
S'aconsella que se signi el contracte d'obra, entre el Promotor i el Contractista, abans d'iniciar-se les obres, evitant en
tant que sigui possible la realització de l'obra per administració. A la Direcció facultativa (Director d'Obra i Director
d'Execució de l'Obra) se li facilitarà una còpia del contracte d'obra per a poder certificar en els termes pactats.
Només s'aconsella contractar per administració aquelles partides d'obra irrellevants i de difícil quantificació, o quan es
desitgi un acabat molt acurat.
El contracte d'obra haurà de preveure les possibles interpretacions i discrepàncies que poguessin sorgir entre les
parts, així com garantir que la Direcció facultativa pugui, de fet, COORDINAR, DIRIGIR i CONTROLAR l'obra, pel que és
convenient que s'especifiquin i determinin amb claredat, com a mínim, els següents punts:
Documents a aportar pel contractista.
Condicions d'ocupació del solar i inici de les obres.
Determinació de les despeses d'agafades i consums.
Responsabilitats i obligacions del Contractista: Legislació laboral.
Responsabilitats i obligacions del Promotor.
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Pressupost del Contractista.
Revisió de preus (en el seu cas).
Forma de pagament: Certificacions.
Retencions en concepte de garantia (mai menys del 5%).
Terminis d'execució: Planning.
Retard de l'obra: Penalitzacions.
Recepció de l'obra: Provisional i definitiva.
Litigi entre les parts.
Atès que aquest Plec de Condicions Econòmiques és complement del contracte d'obra en cas que no existeixi cap
contracte d'obra entre les parts se li comunicarà a la Direcció facultativa, que posarà a la disposició de les parts el
present Plec de Condicions Econòmiques que podrà ser usat com base per a la redacció del corresponent contracte
d'obra.
3.3.- Criteri General
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Tots els agents que intervenen en el procés de la construcció, definits en la Llei 38/1999 d'Ordenació de l'Edificació
(L.O.E.), tenen dret a percebre puntualment les quantitats reportades per la seva correcta actuació conformement a
les condicions contractualment establertes, podent exigir-se recíprocament les garanties suficients per al compliment
diligent de les seves obligacions de pagament.
3.4.- Fiances
El Contractista presentarà una fiança conforme al procediment que s'estipuli en el contracte d'obra:
3.4.1.- Execució de treballs a càrrec de la fiança
Si el contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions
contractades, el Director d'Obra, en nom i representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà
realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les
accions que tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per a cobrir l'import de les
despeses efectuades en les unitats d'obra que no anessin de rebut.
3.4.2.- Devolució de les fiances
La fiança rebuda serà retornada al Contractista en un termini establert en el contracte d'obra, una vegada signada
l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El Promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i quitança
dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments i subcontractes.
3.4.3.- Devolució de la fiança en el cas d'efectuar-se recepcions parcials
Si el Promotor, amb la conformitat del Director d'Obra, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista
que se li retorni la part proporcional de la fiança

3.5.- Dels preus
L'objectiu principal de l'elaboració del pressupost és anticipar el cost del procés de construir l'obra. Descompondrem
el pressupost en unitats d'obra component menor que es contracta i certifica per separat, i basant-nos en aquests
preus, calcularem el pressupost.
3.5.1.- Preu bàsic
És el preu per unitat (ud, m, kg, etc.) d'un material amatent a peu d'obra , (inclòs el seu transport a obra, descàrrega
en obra, embalatges, etc.) o el preu per hora de la maquinària i de la mà d'obra.
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3.5.2.- Preu unitari
És el preu d'una unitat d'obra que obtindrem com suma dels següents costos:
Costos directes: calculats com suma dels productes "preu bàsic x quantitat" de la mà d'obra, maquinària i
materials que intervenen en l'execució de la unitat d'obra.
Mitjans auxiliars: Costos directes complementaris, calculats en forma percentual com percentatge d'altres
components, degut al fet que representen els costos directes que intervenen en l'execució de la unitat d'obra i
que són de difícil quantificació. Són diferents per a cada unitat d'obra.
Costos indirectes: aplicats com un percentatge de la suma dels costos directes i mitjans auxiliars, igual per a cada
unitat d'obra degut al fet que representen els costos dels factors necessaris per a l'execució de l'obra que no es
corresponen a cap unitat d'obra en concret.
En relació a la composició dels preus, el vigent Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre) estableix que la composició i el càlcul dels preus de les diferents
unitats d'obra es basi en la determinació dels costos directes i indirectes precisos per a la seva execució, sense
incorporar, en cap cas, l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o
prestacions de serveis realitzats.
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Considera costos directes:
La mà d'obra que intervé directament en l'execució de la unitat d'obra.
Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que queden integrats en la unitat que es tracti o que siguin
necessaris per a la seva execució.
Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la
maquinària i instal·lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària i instal·lacions anteriorment citades.
Han d'incloure's com a costos indirectes:
Les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons
temporals per a obrers, laboratori, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els
imprevistos. Totes aquestes despeses, excepte aquelles que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats
d'obra o en partides alçades, es xifraran en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats d'obra,
que adoptarà, en cada cas, l'autor del projecte a la vista de la naturalesa de l'obra projectada, de la importància del
seu pressupost i del seu previsible termini d'execució
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, en les quals s'inclouen totes les especificacions necessàries per a
la seva correcta execució, es troben en l'apartat de 'Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra.', al costat de la
descripció del procés d'execució de la unitat d'obra.
Si en la descripció del procés d'execució de la unitat d'obra no figurés cap operació necessària per a la seva correcta
execució, s'entén que està inclosa en el preu de la unitat d'obra, pel que no suposarà càrrec addicional o augment de
preu de la unitat d'obra contractada.
Per a major aclariment, s'exposen algunes operacions o treballs, que s'entén que sempre formen part del procés
d'execució de les unitats d'obra.
El transport i moviment vertical i horitzontal dels materials en obra, fins i tot càrrega i descàrrega dels camions.
Eliminació de restes, neteja final i retirada de residus a abocador d'obra
Transport d'enderrocs sobrants a abocador autoritzat.
Muntatge, comprovació i posada a punt.
Les corresponents legalitzacions i permisos en instal·lacions.
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Maquinària, grues, montacarregues, bastimentada i mitjans auxiliars necessaris.
Treballs que es consideraran sempre inclosos i per a no ser reiteratius no s'especifiquen en cadascuna de les unitats
d'obra.
3.5.3.- Pressupost d'Execució Material (PEM)
És el resultat de la suma dels preus unitaris de les diferents unitats d'obra que la componen.
Es denomina Pressupost d'Execució Material al resultat obtingut per la suma dels productes del nombre de cada
unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides alçades. És a dir, el cost de l'obra sense incloure les despeses
generals, el benefici industrial i l'impost sobre el valor afegit.
3.5.4.- Preus contradictoris
Només es produiran preus contradictoris quan el Promotor, per mitjà del Director d'Obra, decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstància imprevista.
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El Contractista sempre estarà obligat a efectuar els canvis indicats.
Per manca d'acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Director d'Obra i el Contractista abans de
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el contracte d'obra o, en defecte d'això, abans de
quinze dies hàbils des que se li comuniqui fefaentment al Director d'Obra. Si subsisteix la diferència, s'acudirà, en
primer lloc, al concepte més anàleg dintre del quadre de preus del projecte i, en segon lloc, al banc de preus d'ús més
freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi hagués es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte d'obra. Mai es prendrà
per a la valoració dels corresponents preus contradictoris la data de l'execució de la unitat d'obra en qüestió.
3.5.5.- Reclamació d'augment de preus
Si el Contractista, abans de la signatura del contracte d'obra, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost
que serveixi de base per a l'execució de les obres.
3.5.6.- Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus
En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums locals respecte de l'aplicació dels preus o de la forma de
mesurar les unitats d'obra executades. S'estarà al previst en el Pressupost i en el criteri de mesurament en obra
recollit en el Plec.
3.5.7.- De la revisió dels preus contractats
El pressupost presentat pel contractista s'entén que és tancat, pel que no s'aplicarà revisió de preus.
Només es procedirà a efectuar revisió de preus quan hagi quedat explícitament determinat en el contracte d'obra
entre el Promotor i el Contractista.
3.5.8.- Apilament de materials
El Contractista queda obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el Promotor ordeni per
escrit.
Els materials apilats, una vegada abonats pel propietari, són de l'exclusiva propietat d'aquest, sent el Contractista
responsable de guardar-los i conservar-los.

Plaça del Remei. PREMIÀ DE DALT
Arranjament Coberta Transitable de l’aparcament.

3.6.- Obres per administració
Es denominen "Obres per administració" aquelles en les quals les gestions que es precisen per a la seva realització les
duu directament el Promotor, bé per si mateix, per un representant seu o mitjançant un Contractista.
Les obres per administració es classifiquen en dues modalitats:
Obres per administració directa.
Obres per administració delegada o indirecta.
Segons la modalitat de contractació, en el contracte d'obra es regularà:
La seva liquidació.
L'abonament al Contractista dels comptes d'administració delegada.
Les normes per a l'adquisició dels materials i aparells.
Responsabilitats del Contractista en la contractació per administració en general i, en particular, la deguda al baix
rendiment dels obrers.
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3.7.- Valoració i abonament dels treballs
3.7.1.- Forma i terminis d'abonament de les obres
Es realitzarà per certificacions d'obra i es recolliran les condicions en el contracte d'obra establert entre les parts que
intervenen (Promotor i Contractista) que, en definitiva, és el qual té validesa.
Els pagaments s'efectuaran per la propietat en els terminis prèviament establerts en el contracte d'obra, i el seu
import correspondrà precisament al de les certificacions de l'obra conformades pel director d'Execució de l'Obra, en
virtut de les quals es verifiquen aquests.
El Director d'Execució de l'Obra realitzarà, en la forma i condicions que estableixi el criteri d'amidament en obra
incorporat en les Prescripcions en quant a l'Execució per unitat d'obra, l'amidament de les unitats d'obra executades
durant el període de temps anterior, podent el Contractista presenciar la realització de tals amidaments.
Per a les obres o parts d'obra que, per les seves dimensions i característiques, hagin de quedar posterior i
definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar al Director d'Execució de l'Obra amb la suficient antelació, a
fi que aquest pugui realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la
conformitat dels quals subscriurà el Contractista.
Per manca d'avís anticipat, l'existència del qual correspon provar al Contractista, queda aquest obligat a acceptar les
decisions del Promotor sobre el particular.
3.7.2.- Relacions valorades i certificacions
En els terminis fixats en el contracte d'obra entre el Promotor i el Contractista, aquest últim formularà una relació
valorada de les obres executades durant les dates previstes, segons l'amidament practicat pel director d'Execució de
l'Obra
Les certificacions d'obra seran el resultat d'aplicar, a la quantitat d'obra realment executada, els preus contractats de
les unitats d'obra. No obstant això , els excessos d'obra realitzada en unitats, tals com excavacions i formigons, que
siguin imputables al Contractista, no seran objecte de cap certificació.
Els pagaments s'efectuaran pel promotor en els terminis prèviament establerts, i el seu import correspondrà al de les
certificacions d'obra, conformades per la Direcció facultativa. Tindran el caràcter de document i lliuraments a bon
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compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es derivin de la Liquidació Final, no suposant tampoc aquestes
certificacions parcials l'acceptació, l'aprovació, ni la recepció de les obres que comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini que la valoració es refereix. Si la Direcció
facultativa ho exigís, les certificacions s'estendran a origen.
3.7.3.- Millora d'obres lliurement executades
Quan el Contractista, fins i tot amb l'autorització del Director d'Obra, emprés materials de més acurada preparació o
de major grandària que l'assenyalat en el projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra que tingués assignat
major preu, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra o, en general, introduís en aquesta i sense
sol·licitar-se-la, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa segons el parer de la Direcció facultativa, no tindrà
dret més que a l'abonament del que li pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricta
subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.
3.7.4.- Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
L'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada s'efectuarà prèvia justificació per part del Contractista. Per
a això, el Director d'Obra indicarà al Contractista, amb anterioritat a la seva execució, el procediment que ha de
seguir-se per a dur aquest compte.
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3.7.5.- Abonament de treballs especials no contractats
Quan calgués efectuar qualsevol tipus de treball d'índole especial o ordinària que, per no estar contractat, no sigui de
compte del Contractista, i si no es contractessin amb tercera persona, tindrà el Contractista l'obligació de realitzar-los i
de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran abonats per la Propietat per separat i en les
condicions que s'estipulin en el contracte d'obra.
3.7.6.- Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Efectuada la recepció provisional, i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs qualssevol, per al seu
abonament es procedirà així:






Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s'haguessin
realitzat pel contractista al seu degut temps, i el Director d'obra exigís la seva realització durant el termini de
garantia, seran valorats als preus que figurin en el Pressupost i abonats d'acord amb l'establert en el present
Plec de Condicions, sense estar subjectes a revisió de preus.
Si s'han executat treballs precisos per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, per haver
estat aquest utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran i abonaran als preus del dia,
prèviament acordats.
Si s'han executat treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de
la qualitat dels materials, no s'abonarà res per ells al Contractista.

3.8.- Indemnitzacions Mútues
3.8.1.- Indemnització per retard del termini de terminació de les obres
Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalització en relació amb termini
d'execució previst, el Promotor podrà imposar al Contractista, a càrrec de l'última certificació, les penalitzacions
establertes en el contracte, que mai seran inferiors al perjudici que pogués causar el retard de l'obra.
3.8.2.- Retard dels pagaments per part del Promotor
Es regularà en el contracte d'obra les condicions a complir per part d'ambdós.
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3.9.- Diversos
3.9.1.- Millores, augments i/o reduccions d'obra
Si, per causes imputables al Contractista, les obres sofrissin un retard en la seva finalització en relació amb termini
d'execució previst, el Promotor podrà imposar al Contractista, a càrrec de l'última certificació, les penalitzacions
establertes en el contracte d'obra, que mai seran inferiors al perjudici que pogués causar el retard de l'obra.
3.9.2.- Unitats d'obra defectuoses
Les obres defectuoses no es valoraran.
3.9.3.- Assegurança de les obres
El Contractista està obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la
recepció definitiva.
3.9.4.- Conservació de l'obra
El Contractista està obligat a conservar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució, fins a la
recepció definitiva.
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3.9.5.- Ús pel contractista d'edifici o béns del Promotor
No podrà el Contractista fer ús d'edifici o béns del Promotor durant l'execució de les obres sense el consentiment del
mateix.
A l'abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com per resolució del contracte, està
obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que s'estipuli en el contracte d'obra.
3.9.6.- Pagament d'arbitris
El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'altre origen, sobre tanques, enllumenat, etc., l'abonament
del qual ha de fer-se durant el temps d'execució de les obres i per conceptes inherents als propis treballs que es
realitzen, correran a càrrec del Contractista, sempre que en el contracte d'obra no s'estipuli el contrari.

3.10.- Retencions en concepte de garantia
De l'import total de les certificacions es descomptarà un percentatge, que es retindrà en concepte de garantia. Aquest
valor no haurà de ser mai menor del cinc per cent (5%) i respondrà dels treballs mal executats i dels perjudicis que
puguin ocasionar-li al Promotor.
Aquesta retenció en concepte de garantia quedarà en poder del Promotor durant el temps designat com PERÍODE DE
GARANTIA, podent ser aquesta retenció, "en metàl·lic" o mitjançant un aval bancari que garanteixi l'import total de la
retenció.
Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs precisos per a ultimar l'obra en les condicions
contractades, el Director d'Obra, en representació del Promotor, els ordenarà executar a un tercer, o podrà realitzarlos directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions que
tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fiança no bastés per a cobrir l'import de les despeses efectuades
en les unitats d'obra que no fossin de rebut
La fiança retinguda en concepte de garantia serà retornada al Contractista en el termini estipulat en el contracte, una
vegada signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. El promotor podrà exigir que el Contractista li acrediti la
liquidació i liquidació dels seus deutes atribuïbles a l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments o
subcontractes.

Plaça del Remei. PREMIÀ DE DALT
Arranjament Coberta Transitable de l’aparcament.

3.11.- Terminis d'execució: Planning d'obra
En el contracte d'obra haurien de figurar els terminis d'execució i lliuraments, tant totals com parcials. A més, serà
convenient adjuntar al respectiu contracte un Planning de l'execució de l'obra on figurin de forma gràfica i detallada la
durada de les diferents partides d'obra que haurien de conformar les parts contractants.
3.12.- Liquidació econòmica de les obres
Simultàniament al deslliurament de l'última certificació, es procedirà a l'atorgament de l'Acta de Liquidació Econòmica
de les obres, que haurien de signar el Promotor i el Contractista. En aquest acte es donarà per acabada l'obra i es
lliuraran, si escau, les claus, els corresponents butlletins degudament emplenats d'acord a la Normativa Vigent, així
com els projectes Tècnics i permisos de les instal·lacions contractades.
Aquesta Acta de Liquidació Econòmica servirà d'Acta de Recepció Provisional de les obres, per a això serà conformada
pel promotor, el Contractista, el Director d'Obra i el Director d'Execució de l'Obra, quedant des d'aquest moment la
conservació i custòdia de les mateixes a càrrec del Promotor.
La citada recepció de les obres, provisional i definitiva, queda regulada segons es descriu en les Disposicions Generals
del present Plec.
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3.13.- Liquidació final de l'obra
Entre el Promotor i Contractista, la liquidació de l'obra haurà de fer-se d'acord amb les certificacions conformades per
la Direcció d'Obra. Si la liquidació es realitzés sense el vistiplau de la Direcció d'Obra, aquesta només intervindrà, en
cas de desavinença o desacord, en el recurs davant els Tribunals

Mataró per a Premià de Dalt, Agost de 2018
L’ARQUITECTE TÈCNIC

Mª PAU VALDIVIESO SÁEZ
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2 .- Plec de Condicions Tècniques

Plec de condicions tècniques
K45RA2A1 REP.CANTELL SOSTRE FORM.ARM.,REPIC.FORM.+SANEJ ARM.,IMPR.+PONT …
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents:
- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
- Escatat i raspallat d'armadures
- Passivat d'armadures
- Restitució de volum de formigó
- Pont d'unió entre superfícies de formigó
- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Neteja de la zona de treball
Escatat i raspallat d'armadures:
- Determinació de les armadures a sanejar
- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
- Neteja de la zona de treball
Passivat d'armadures:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució de volum de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:
- Determinació de la zona a sanejar
- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
- Netejar les armadures de restes de formigó adherit
- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant,
en dues capes
- Restitució del volum amb morter polimèric
- Neteja de la zona de treball
REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ:
A l'element estructural no han de restar fissures ni elements mal adherits.
Al volum reconstruït no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques, o elements
adherits.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ:
S'han d'eliminar tots els fragments de formigó no adherits o en perill de despreniment. Les
armadures amb rovell s'han de destapar a tot el voltant.
S'ha de seguir les indicacions del fabricant del morter de passivat pel que fa referència als
temps d'aplicació, tipus de barreja, eines i temps d'assecat.
Avanç d'aplicar el morter de passivat, s'han de netejar de rovell les armadures.
El morter de reconstrucció s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha
d'aplicar abans del temps màxim establert. S'han de respectar els gruixos màxims de cada capa.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REPICAT PUNTUAL, REPARACIÓ CANTELL, REPARACIÓ DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS, ESCATAT
I RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES:
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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E5ZJ126P CANAL SEMICIRC.PLANXA AC.GALV.PRELACAT G=0.5MM,D=155MM,DESENV.…
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la
coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Canal exterior de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i
connectada al baixant.
S'han considerat els següents materials per a canal exterior:
- Planxa de zinc
- Planxa de coure
- PVC rígid
- Peça ceràmica esmaltada, col·locada amb morter
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.
Ha d'estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap a
l'exterior.
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat.
Pendent cap els punts de desguàs: >= 1%
En la canal de PVC:
- S'admet una pendent mínima del 0,16 %
- La unió dels diferents perfils ha d'estar feta amb maniguet d'unió amb junt de goma
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim
- Els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament
o deformació de la canal.
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura química
- Distància entre suports: <= 100 cm i en zones de neu <= 70 cm
En les canals de planxa:
- El cavalcament de les làmines s'ha de fer protegint l'element en el sentit del recorregut de
l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs
- Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els
sentits, respecte el suport
- Les unions amb els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany
- Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa. En el cas de planxa de
zinc han de ser de platina d'acer galvanitzat
- Els junts entre les peces de planxa de zinc, han d'anar soldats amb estany en tot el seu
perímetre
- Distància entre suports: <= 50 cm
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa: 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa: ± 2 mm
- Alineació respecte al plànol de façana:
- Planxa: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total
- PVC, ceràmica: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total
CANAL DE PECES CERÀMIQUES COL·LOCADA AMB MORTER:
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en contacte amb el ràfec, ha de quedar
encastada per sota de les peces que formen el ràfec i collada al suport amb morter.
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua.
Cavalcament de les peces: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: - 0 mm,
+ 20 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
La col·locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut.
ELEMENT DE PLANXA:
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre.
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment
pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure
sense estanyar.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland
frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció
contra la corrosió.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA COL·LOCADA AMB MORTER:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte,
legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb
aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons
la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es
procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord
amb el determini la DF.

K894ABJ0 FREG.+NETEJ.+REPINT. PILAR ACER,BARROTS A 12CM,PINTURA PART.MET.,…
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
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aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat
segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24
h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant.
La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació
d'aigua durant un cert temps.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
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V. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT i SALUT

Plaça del Remei. PREMIÀ DE DALT
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
1

DADES DE L'OBRA
1.1 Tipus d'obra
L'obra a realitzar és l’arranjament de la coberta transitable de l’aparcament municipal.
1.2 Emplaçament
L’obra es troba situada a la Plaça del Remei, de la localitat de Premià de Dalt, província de
Barcelona.
1.3 Superfícies a reformar.
La superfície afectada de la plaça a arranjar és de 888,64 m².
1.4 Promotor
El promotor d’aquest projecte és l’Ajuntament de Premià de Dalt.
1.5 Arquitecte Tècnic autor del Projecte d'execució i redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
L'arquitecte tècnic autor del projecte és Mª Pau Valdivieso Sáez, amb nº de col·legiat 7.970.
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2

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
2.1 INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.
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El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà
aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social,
al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en
l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant
l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
a)
b)
c)
d)
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

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

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
1

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb
els següents principis generals:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

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

2

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

3

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
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4

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a
les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball
que es realitzi.
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A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparació, manteniment...).
2.3.1

ESTRUCTURA
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Fallides d'encofrats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
- Riscos derivats de l'accés a les plantes
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials

2.3.2

RAM DE PALETA
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
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- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)
2.3.3

REVESTIMENTS I ACABATS
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
químiques)

2.3.4

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II
del R.D.1627/1997)
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui
a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

2.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de
treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
2.4.1MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de
l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega
i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements
(subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxat en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides
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2.4.2

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
-

-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius
i minimitzar el risc de talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

2.5 PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el
ràpid trasllat dels possibles accidentats.
2.6 NORMATIVA APLICABLE- RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES
(en negreta les que afecten directament a la Construcció) Data d'actualització: 30/01/1998
-

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles

-

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en
projectes d'edificació i obres públiques

-

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
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Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
-

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevención

-

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo

-

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a
escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

-

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

-

RD 488/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización

-

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo

-

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

-

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual

-

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

-

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions:
O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

-

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

-

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correció d'errades:

-

BOE: 17/10/70

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio
de Seguridad e Higiene
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Correcció d'errades:

BOE: 31/10/86

-

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación

-

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado

-

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació:
O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

-

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras
Modificació:
O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

-

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

-

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto

-

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante
el trabajo

-

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo
Correcció d'errades:
BOE: 06/04/71
Modificació:
BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

-

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció

-

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
protección personal de trabajadores

-

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos

-

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

-

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

-

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

-

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecánicos
Modificació: BOE: 27/10/75

-

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificació: BOE: 28/10/75

-

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificació: BOE: 29/10/75

Plaça del Remei. PREMIÀ DE DALT
Arranjament Coberta Transitable de l’aparcament.

-

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros mecánicos
Modificació: BOE: 30/10/75

-

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificació: BOE: 31/10/75

-

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco
Modificació: BOE: 01/11/75

-

Normativa d'àmbit local (ordenances municipals)
Mataró per a Premià de Dalt, Agost de 2018
L’ARQUITECTE TÈCNIC

Mª PAU VALDIVIESO SAEZ. Arquitecte Tècnic. Col. 7.970. C/. Esteve Albert, nº 6, escala B, 3º 1ª. 08304 MATARÓ. E-mail: mpau@apabcn.cat

Mª PAU VALDIVIESO SÁEZ

Per una protecció adequada, el casc té que adaptar-se bé i encaixar el tamany del cap de l’usuari o ser ajustat a aquest tamany. El casc
ha de ser portat posat amb el pic endavant. Per modificar el encaix, ajustar la corretja per darrere del casc i assegurar que s’assenta
confortablement per la corona del cap

UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR:

Els cascs es classifiquen segons les prestacions exigides en:
Classe N: casc d’us normal.
Classe E: casc d’us especial. Aquests es subdivideixen segons siguin les condicions de treball. Si es necessari protegir el crani en
treballs amb risc elèctric de tensions superiors a 1.000 V. s’utilitzaran el de classe E.A.T., y si s’ha d’utilitzar en llocs de treball en que
la Tª ambient sigui baixa, s’utilitzarà el de classe E.B.

TIPUS:

Els principals elements del casc es presenten en el següent esquema:
Casquet: Element de material dur i de terminació llisa que constitueix la forma externa general del casc.
Visera: És una prolongació del casquet per damunt dels ulls.
Ala: És la vora que circumda el casquet.
Arnés: És el conjunt complet d’element que constitueixen un medi de mantenir el casc en posició sobre el cap i d’absorbir energia cinètica
durant un impacte.
Banda de cap: És la part de l’arnés que rodeja total o parcialment el cap per damunt dels ulls a un nivell horitzontal que representa
aproximadament la circumferència major del cap.
Banda de nuca: És una banda regulable que s’ajusta darrere del cap sota el pla de la banda de cap i que pot ser una part integrant de la
banda de cap.
Barboquejo: És una banda que s’acobla sota la barbeta per ajudar a subjectar el casc sobre el cap. Aquest element és opcional en la
constitució del equip, i no tots els cascs tenen per que dispondre obligatòriament d’aquest.

Serà d’us personal i obligatori per totes les persones que intervinguin en l’obra.

GENERALITATS:

CASC

NORMATIVA:
Utilització d’Equips de Protecció Individual.
Casc de seguretat.

S’haurà de rebutjar si es decolora, s’esquerda, desprèn fibres o cruix al blegar-lo. També s’haurà de rebutjar si ha sofert un cop fort,
encara que no presenti signes visibles d’haver sofert danys.
Se’ls considerarà un envelliment material en el plaç de quatre anys transcorregut el qual des de la seva data de fabricació (injectada
en relleu en l’interior), deuran ser donats de baixa, encara aquells que no hagin sigut utilitzats i es trobin emmagatzemats.
Els cascs fabricats amb polietilè, polipropilè o ABS tendeixen a perdre la resistència mecànica per efecte de la calor, el fred i la
exposició al sol o a fonts intenses de radiació ultravioleta (UV). Si aquest tipus de cascs s’utilitzen amb regularitat a l’aire lliure o a
prop de fonts ultravioleta, com les estacions de soldadura, han de substituir-se al menys una vegada cada tres anys.
Insuficient confort d’us per la seva concepció ergonòmica.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip.
Mala estabilitat, caiguda del casc.
Falta de incombustibilitat i resistència en contacte amb flames.
Mala elecció de l’equip en relació amb els factors individuals de l’usuari.
S’adverteix a els usuaris el perill de realitzar qualsevol modificació en el casc, o de retirar del mateix qualsevol dels seus components
originals, amb excepció dels indicats per el fabricant.
No s’aplicarà cap tipus de pintures, dissolvents, adhesives o etiquetes autoadhesives, sinó es d’acord amb les instruccions del
fabricant.
No s’han d’utilitzar cascs amb salents interiors, ja que poden provocar lesions greus en cas de cop lateral.

Reial Decret 773/1997 Annexes I.1 y III.1
UNE-EN 397:1995

-

-

-

-

-

-

CRITERIS DE REBUIG:

Els risc que han de cobrir són:
Lesions cranials degudes a accions externes, acciones mecàniques per caigudes d’objectes i xocs, aplastament lateral, o puntes de
pistola.
Accions elèctriques: baixa tensió.
Accions tèrmiques: fred o calor i projeccions de metall en fusió.
Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús del casc de seguretat.

-

-

-

-

-

-

Quan es treballa a certa alçada és preferible utilitzar cascs sense visera ni ala, amb forma de "casquet" ja que aquests elements
podrien entrar en contacte amb les bigues o pilars entre els que es tenen que moure a vegades els treballadors, amb el risc de pèrdua
de l’equilibri que això comporta.
La neteja i desinfecció són particularment importants si l’usuari sua molt o si el casc deuen compartir-lo varis treballadors. La
desinfecció es realitza submergint el casc en una solució apropiada, com formol al 5% o hipoclorit sòdic.
Els materials que s’adhereixen al casc, tals com guix, ciment, cola o resines, es poden eliminar per medis mecànics o amb un
dissolvent adequat que no ataqui al material del que està fet la carcassa exterior. També es pot utilitzar aigua calenta, un detergent i
un raspall de cerra dura.
Els cascs de seguretat que no s’utilitzin deuran guardar-se horitzontalment en prestatges o penjats d’anclatjes en llocs no exposats a
la llum solar directa ni a una temperatura o humitat elevades.

Els cascs fabricats amb aleacions lleugeres o prosistes d’una revorera lateral no han d’utilitzar-se en llocs de treball exposats al perill
de esquitxades de metall fos.
Quan hi ha perill de contacte amb conductors elèctrics nus, s’han d’utilitzar exclusivament cascs de materials termoplàstics. Han de
mancar d’orificis de ventilació i els reblons i altres possibles peces metàl·liques no han de traspuntar per l’exterior de la carcassa.
Els cascs destinats a persones que treballen en llocs alts, en particular els muntadors d’estructures metàl·liques, deuran estar
previstos de barboquejo.
Per a millorar la comoditat tèrmica el casquet haurà de ser de color clar i disposar d’orificis de ventilació.

-

Per treballs de perforació, la millor protecció la proporcionen els cascs de materials termoplàstics (policarbonats, ABS, polietilè y
policarbonat amb fibra de vidre) previstos d’un bon arnés. Els cascs d’aleacions metàl·liques lleugeres no resisteixen be la perforació
per objectes aguts o de vores afilades.

-

Els riscos que han de cobrir són:
Acció de pols i fums.
Contacte amb substàncies gasoses, irritants, càustiques o tòxiques.

La falta o el deteriorament de la visibilitat a través dels oculars, visors, etc. és un origen de risc en la majoria dels casos. Per aquest motiu,
aconseguir que aquesta condició es compleixi és fonamental. Per aconseguir-lo aquest elements es deuran netejar a diari fent-ho sempre
d’acord amb les instruccions que donin els fabricants. Amb la fi d’impedir enfermetats de la pell, els protectors deuran desinfectar-se
periòdicament i en concret sempre que canviïn d’usuari, seguint igualment les indicacions donades per els fabricants per que el tractament
no afecti a les característiques i prestacions dels diferents elements.

La possibilitat de moviments del cap bruscs, durant l’execució del treball, implicarà l’elecció d’un protector amb sistema de subjecció fiable.
Pot estar resolt amb un ajust adequat o per elements accessoris (goma de subjecció entre les varilles de les ulleres) que asseguren la
posició correcta del protector i eviten despreniments fortuïts.

La elecció de un protector contra els riscos d’impacte es realitzarà en funció de l’energia de l’impacte i de la seva forma d’incidència
(frontal, lateral, indirecte, etc.). Altres paràmetres, com la freqüència dels impactes, naturalesa de les partícules, etc., determinaran la
necessitat de característiques addicionals com resistència a la abrasió dels oculars, etc.

UTILIZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR:

Pantalles de protecció: protegeix part o la totalitat de la cara o altres zones del cap.
Pantalla facial: cobreix la totalitat o una part del rostre.
Pantalla de mà: es sostenen amb la mà.
Pantalla facial integral: ademés dels ulls, cobreixen la cara, garganta i coll, puguin ser portats sobre el cap bé directament a
través d’un arnés de cap o amb un casc protector.
Pantalla facial montada: poden ser portats directament sobre el cap a través d’un arnés de cap, o conjuntament amb un casc de
protecció.

Ulleres de protecció: només protegeix els ulls.
Ulleres de montura universal: els oculars estan acoplats a/en una muntura amb patilles (amb o sense protectors laterals).
Ulleres de muntura integral: tanquen de manera estanca la regió orbital i en contacte amb el rostre.

TIPUS:

Seran d’ús obligatori quan els treballadors estiguin exposats a la projecció de partícules, pols i fums, esquitxades de líquids o
desenlluernats, deuran protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

GENERALITATS:

ULLERES:

NORMATIVA:
Utilització d’Equips de Protecció Individual.
Protecció individual dels ulls: Requisits.
Protecció individual dels ulls: Filtres per a soldadura i tècniques relacionades.
Protecció individual dels ulls: Filtres per a ultravioletas.
Protecció individual dels ulls: Filtres per a infrarojos.
Protecció individual dels ulls: Filtres per a la llum del dia.

Insuficient confort d’ús per la seva concepció ergonòmica.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip.
Alteració de la funció protectora degut a l’envelliment.
Mala elecció de l’equip en relació amb els factors individuals de l’usuari.
Les pantalles contra la protecció de cossos físics deuran de ser de material orgànic, transparent i lliure de
estries, ratlles o deformacions.
De tenir algun element danyat o deteriorat, s’ha de substituir i, en el cas de no ser possible, posar fora d’ús
l’equip complet. Indicadors de deteriorament poden ser: coloració groga dels oculars, rascades superficials en
els oculars, ratllades, etc.

CRITERIS DE REBUIG:

Xoc amb partícules o cossos sòlids.
Esquitxades de líquids freds i calents, càustics i metalls fosos.
Radiació.
Riscos per a la salut o limitacions vinculades a l’ús d’equips de protecció ocular o facial.

Reial Decret 773/1997 Annexes I.3 y III.3
UNE-EN 166:1996
UNE-EN 169:1993
UNE-EN 170:1993
UNE-EN 170:1993
UNE-EN 172:1993

-

-

-

UTILItZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR:

Orellera: casquets que cobreixen les orelles i que s’adapten al cap a través de coixints tous generalment emplenats d’espuma plàstica
o líquida. Es forran normalmentc amb un material que absorbeixi el so. Están units entre sí per una banda de pressió (arnés),
generalment de metall o plàstic. A vegades es fixa a cada casquet, o a l’arnés prop dels casquets, una cinta flexible. Aquesta cinta
s’utilitza per a sostenir els casquets quan l’arnés es porta en la nuca o sota la barbeta.
Orelleres acoplades al casc: casquets individuals units a uns braços fixats a un casc de seguretat industrial, i que són regulables de
manera que es puguin col·locar sobre les orelles quan es requereixi.
Tapons: s’introduïran en el canal auditiu o en la cavitat de l’orella, destinats a bloquejar l’entrada. A vegades venen provists d’una
corda interconectada o d’un arnés.
Cascs anti-soroll: són cascs que cobreixen l’orella, així com una gran part del cap. Permeten reduïr ademés la transmisió d’onas
acústiques areas a la cavitat craneana, disminuint així la conducció òssea del so a l’oída interna
Protectors dependents del nivell: Están concebits per a proporcionar una protecció que s’incrementi a mida que el nivell sonor
augmenta.
Protectors per a la reducció activa del soroll (protectors ANR): es tracta de protectors auditius que incorporen circuits electro-acústics
destinats a suprimir parcialment el so d’entrada a fi de millorar la protecció de l’usuari.
Orelleras de comunicació: necessiten l’ús d’un sistema aéri o per cable a través del qual puguin transmetre senyals, alarmes,
misatges o programes d’entrenament.

En el que es refereix a els cascs anti-soroll i les orelleres, s’aconsegueix millorar la comoditat a través de la reducció de la massa, de la
força d’aplicació dels casquets i mitgllançant una bona adaptació de l’aro encoixinat en el contorn de l’orella.

Utilitzar un protector auditiu no ha de mermar la percepció de la parla, de senyals de perill o de qualsevol altre so o senyal necessaris per a
l’exercici correcte de l’activitat.
La comoditat d’ús i l’aceptació varien molt d’un usuari a unaltre. Per això, és aconsellable realitzar asajos de varis models de protectors i,
en el seu cas, de tallas distintas.

Els taps auditius s’usarán generalment per a un ús continu, en particular en ambients calurosos i humits, o quan es tingui que portar junt
amb ulleres o altres protectors.
Les orelleres o els taps units per una banda s’usarán per a usos intermitents.
Els cascs antisoroll o la convinació de taps i orelleras en el cas d’ambients extremadament sorollosos.

Deurián usar-se en els treballs específics on es sobrepassi el soroll ambiental 50 dB i en els que portin ells mateixos la utilització de
dispositius d’aire comprimit, treballs de percusió i amb màquines eines en el que el seu nivell sonor sobrepassi els 80 dB.

-

-

-

-

-

-

-

TIPUS:

Serán d’ús personal i obligatori en treballs específics on es sobrepassi el soroll ambiental 50 dB. per a la atenuació del so. Redueixen els
efectes del soroll en la audició, per a evitar així un dany en l’oída.

GENERALITATS:

PROTECTORS AUDITIUS

NORMATIVA:
Protecció sobre la seguretat i salut dels treballs contra els riscos relacionats a l’exposició al soroll.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i asaigos. Part 1: orelleras.
Protectors auditius. Requisits de seguretat i asaigos. Part 1: Tapons.
Protectors auditius. Recomenacions relativas a la selecció, ús, precaucions de treball i
manteniment.

Insuficient confort d’ús per falta de diseny ergonòmic.
Limitació de la capacidad de comunicació acústica.
Falta d’higiene, bruticia, desgast o deteriorament de l’equip.
Alteració de la funció de protecció degut a l’envelliment.
Mala elecció de l’equip en funció de la naturaleza del risc o dels factors individuals de l’usuari.

RD.286/2006
UNE-EN 352-1:1994
UNE-EN 352-2:1994
UNE-EN 458:1994

-

CRITERIS DE REBUIG:

Els riscos que han de cubrir són:
Soroll continu.
Soroll inesperat.
En particular pèrdues auditives.

Els taps auditius (senzills o units per una banda) són estrictament personals. Per questions d’higiene, s’ha de prohïbir la seva reutilització
per altre persona. La resta de protectors (cascs antisoroll, orelleres, casquets adaptables) poden ser utilitzats excepcionalment per altres
persones prèvia desinfecció. Pot resultar necessari, ademés, canviar les parts que están en contacte amb la pell: coixints o cubrecoixinets
d’un sol ús.

Alguns taps auditius són d’ús únic. Altres poden utilitzar-se durant un nombre determinat de dies o d’anys si el seu manteniment s’efectúa
de manera correcta. S’aconsella a l’empresari que determini en la mida del possible el plaç d’utilització (vida útil) en relació amb les
característiques del protector, les condicions de treball i de l’entorn, i que ho fagi constar en les instruccions de treball junt amb les normes
de magatzamatge, manteniment i utilització.

Els protectors auditius deurán portar-se mentre duri l’exposició al soroll. Retirar el protector, encara que sigui durant un curto espai de
temps, redueix notablement la protecció.

És important també que l’empresa dispongui d’un senzill sistema de control per a verificar que els equips de protecció respiratòria es trobin
en bon estat i s’ajusten correctament als usuaris.

Els treballadors han de ser instruïts per una persona qualificada i responsable de l’ús d’aquests aparells dintre de l’empresa i també de les
normes de comportament en situacions d’emergència.
Es recomana que tots els treballadors que facin servir equips de protecció respiratòria es someteixin a un reconeixement de l’aparell
respiratori realitzat per un metge.

Avanç d’utilitzar un filtre, es necessari comprovar la data de caducitat impresa en el mateix i el seu perfecte estat de conservació, tenint en
compte l’informació del fabricant, i, a ser possible, comparar el tipus de filtre i l’àmbit d’aplicació.

Els equips de protecció de les vías respiratòries estan dissenyades de tal manera que només es poden utilitzar per espais de temps
relativament curts. Per regla general, no s’ha de treballar amb ells durant més de dues hores seguides; en el cas d’equips livians o de
realització de treballs lleugers amb interrupcions entre les diferents tasques, l’equip podrà utilitzar-se durant un període més llarg.

Els equips filtrants només podran ser utilitzats en atmosferes amb concentració coneguda del contaminant i no hi hagi deficiència d’oxigen.

UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR:

Equips filtrants: dependents del medi ambient.
Adaptadors facials: màscares, mascaretas i boquillas.
Cascs i caputxes
Filtres: contra partícules, contra gasos i vapors, mixtes.
Equips aïllants: independents del medi ambient.
No autònoms: aïllants amb toma d’aire lliure o d’aire comprimit.
Autònoms: equips d’aire comprimit o de regeneració amb oxigen comprimit.

TIPUS:

Serà d’ús personal i obligatori en tots els treballs on existeixi risc d’inhalació de partícules o agents agressius.

GENERALITATS:

PROTECTORS RESPIRATORIS

NORMATIVA:
Utilització d’Equips de Protecció Individual.
Equips de protecció respiratòria. Requisits, assaigs i màquines.
Equips de protecció respiratòria Mascaretes. Requisits, assaigs i etiquetes.
Equips de protecció respiratòria Filtres contra partícules. Requisits, assaigs.
Equips de protecció respiratòria Filtres contra gasos i filtres mixtes. Requisits, assaigs.

Insuficient confort d’ús per la seva concepció ergonòmica.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip.
Alteració de la funció protectora degut al envelliment.
Mala elecció de l’equip en relació amb els factors individuals de l’usuari.

Reial Decret 773/1997 Annexes I.4 y III.4
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CRITERIS DE REBUIG:

S’han de cubrir els següents riscos:
Amenaça de les vies respiratòries per accions externes.
Amenaça de la persona per acció a través de les vies respiratòries.
Riscos per a la salut o molèsties, vinculades a l’ús d’equips de protecció respiratòria.

S’ha de controlar especialment l’estat de les vàlvules d’inhalació i exhalació de l’adaptador facial, l’estat de les ampolles dels equips de
respiració autònoms i de tots els elements d’estanqueitat i d’unió entre les distintes parts de l’aparell.

És necessari vetllar sobre tot perquè els aparells no es magatzemin en llocs exposats a temperatures elevades i ambients humits avanç de
la seva utilització, d’acord amb l’informació del fabricant; les caixes s’han d’apilar de forma que no es produeixin deterioraments.

A l’hora d’elegir uns guants de protecció hi ha que sospesar, per una part, la sensibilitat al tacte i la capacitat d’asir i, per altre, la
necessitat de la protecció més elevada possible.
Els guants de protecció deuran ser de talla correcta. L’utilització d’uns guants massa estrets pot, per exemple, mermar les seves
propietats aïllants o dificultar la circulació.
Al escollir els guants per a la protecció contra productes químics hi ha que tindre en compte que en alguns casos certs materials, que
proporcionen una bona protecció contra uns productes químics, protegeixen molt malament contra altres. La mescla de certs
productes poden a vegades donar com a resultat propietats diferents de les que cabria esperar en funció del coneixement de les
propietats de cada un d’ells.
Els guants de PVA no són resistents a l’aigua.
A l’utilitzarà guants de protecció pot produir-se suor. Aquest problema es resolt utilitzant guants amb forro absorbent, no obstant,
aquest element pot reduir el tacte i la flexibilitat dels dits, així com la capacitat d’asir.
L’utilitzar guants amb forro redueix igualment problemes tals com fregaments produïts per les costures, etc.
L’utilització de guants contaminats pot ser més perillosa que la falta d’utilització, degut a que el contaminant pot anar-se acumulen en
el material que constitueix el guant.
Els guants de cuir, cotó o similars, deuran conservar-se nets i secs per el costat que està en contacte amb la pell.

UTILIZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR:

Guants de manipulació de cuir: s’utilitzaran per a treballs de càrrega i descàrrega i en petits carregaments de materials.
Guants de cotó i punt: s’utilitzaran per a treballs lleugers o manipulació de xapes primes.
Guants amb tractament de làtex: s’utilitzaran per a treballs de ram de paleta i en els que s’utilitzen materials amb alt contingut d’aigua.
Guants amb revestiments de nitril: s’utilitzaran el que els hi proporcioni una bona resistència als efectes mecànics. Per a treballs amb
alt índex d’humitat.
Guants de neoprè o material sintètic: s’utilitzaran en treballs en presència d’aigua i el magenament de productes químics.
Guants de cautxú: s’utilitzaran per a treballs elèctrics.
Guants de malla metàl·lica: s’utilitzaran per a manipulació de peces tallants.
Guants de lona: s’utilitzaran per a manipulació d’objectes sense grans aspreses, però que poden produir rascades, com es el cas de
la fusta amb estelles.

Guants de goma

Els riscos que ha de cobrir són:
Lesions en les mans degudes a accions externes
Riscos per a les persones per accions sobre les mans.
Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús de guants de protecció.

-

-

-

-

-

-

-

-

TIPUS:

Guants de cuir

Seran d’ús personal i obligatori en funció de cada tipus de treball, per a protegir les mans i parts de la mà. El guant podria també protegir
part de l’avantbraç i del braç.

GENERALITATS:

GUANTS:

NORMATIVA:

UNE-EN 374-2:1995

UNE-EN 388:1995
UNE-EN 407:1995
UNE-EN 420:1995
UNE-EN 421:1995
UNE-EN 60903:1995

UNE-EN 374-3:1995

Utilització d’Equips de Protecció Individual.
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 1: Terminologia i
requisits.
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 2: Determinació
de la resistència a la penetració.
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 3: Determinació
de la resistència a la permeabilitat dels productes químics.
Guants de protecció contra riscos mecànics.
Guants de protecció contra riscos tèrmics.
Requisits generals guants.
Guants de protecció contra les radiacions de ions i la contaminació radioactiva.
Guants i manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics.

Insuficient confort d’ús per falta de disseny ergonòmic.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip. Hi ha que comprovar periòdicament si els guants presenten estripades,
forats o dilatacions. Si això es dóna i no es pot reparar, hi ha que substituir-los donat que la seva acció protectora s’ha reduït.
Adherència excessiva.
Alteració de la funció protectora degut a l’envelliment.
Mala elecció de l’equip en funció de la naturalesa del risc o dels factors individuals de l’usuari.

R.D. 773/1997. Annexes I.5 y III.6
UNE-EN 374-1:1995

-

-

CRITERIS DE REBUIG:

UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR:

Calçat de seguretat: és un calçat d’us professional que no proporciona protecció en la part dels dits. Incorpora topall o puntera de
seguretat que garantitza una protecció suficient en front a l’impacte, amb una energia equivalent de 200 J en el moment del xoc, i
front de la compressió estàtica sota una càrrega de 15 KN.
Calçat de protecció: és un calçat d’us professional que proporciona protecció en la part dels dits. Incorpora topall o puntera de
seguretat que garantitza una protecció suficient en front a l’impacte, amb una energia equivalent de 100 J en el moment del xoc, i
front a la compressió estàtica sota una càrrega de 10 KN.
Calçat de treball: és un calçat d’us professional que proporciona protecció en la part dels dits.
Botes antihumitat de goma: s’utilitzarà en treballs específics de vertit de formigons, existència de cables elèctrics i en general quan els
treballs es realitzen en sols humits o es realitzen esquitxades d’aigua o morter.

Calçat amb sola antideslliscant

-

Lesions en els peus produïdes per accions externes com caigudes d’objectes o aplastament.
Riscos per una acció sobre el peu com caminar sobre objectes punxeguts o tallants.

Els riscos que ha de cobrir són:

En els articles de cuir es té que evitar la seva reutilització per un altre persona. Les botes de goma o de matèria plàstica, en canvi, pot ser
reutilitzades prèvia neteja i desinfecció. Les botes que han de ser utilitzades per varies persones, portaran una indicació indicant la
necessitat de desinfectar-les.

La vida útil del calçat d’us professional manté relació amb les condicions de treball i la qualitat del seu manteniment. El calçat ha de ser
objecte d’un control regular. S’aconsella al empresari que determini en la mida del que sigui possible el plaç d’utilització (vida útil) en
relació amb les característiques del calçats, les condicions de treball i de l’entorn, i que ho faci constar en les instruccions de treball junt
amb les normes de magatzematge, manteniment i utilització.

Es recomana canviar cada dia de calçat, per exemple, utilitzar alternativament dos parells de botes o sabates.

Existeixen sabates i botes, però es recomana l’ús de botes ja que resulten més pràctiques, ofereixen major protecció, asseguren una millor
subjecció del peu, no permeten torçades i per tant disminueixen el risc de lesions.

El calçat de protecció amb puntera deurà d’utilitzar-se per tota classe d’obres i treballs en que es maneguin càrregues.
El calçat de protecció amb plantilla s’utilitzarà en tots els treballs d’encofrats i desencofrats i en els que existeixi risc de perforació o pressió
en la planta dels peus.

-

-

-

TIPUS:

Botes d’aigua

Serà d’us personal i obligatori pels treballadors, ja que existeix per a ells risc d’accidents mecànics en els peus i donar-se la possibilitat de
perforació de les soles per claus.

GENERALITATS:

CALÇAT:

NORMATIVA:
Utilització d’Equips de Protecció Individual.
Requisits i mètodes d’assaig per a el calçat de seguretat i calçat de treball d’ús professional.
Especificacions per a el calçat de seguretat d’ús professional.
Especificacions per a el calçat de protecció d’ús professional.
Especificacions per a el calçat d’ús professional.

Insuficient confort d’ús per falta de disseny ergonòmic.
Mala subjecció del peu per falta d’adaptació, rigidesa transversal del calçat i de la corbatura.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip. Si l’estat és deficient (per exemple: sola desgarrada, manteniment
defectuós de la puntera, deteriorament, deformació o canya descosida), es deurà deixar d’utilitzar, reparar o reformar.
Alteració de la funció de protecció degut a l’envelliment.
Mala elecció de l’equip en funció de la naturalesa del risc o de los factores individuals del usuari.
Falta de resistència de la sola al deslliscament.

CRITERIS DE REBUIG:

Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús del calçat.
Accions elèctriques.
Acciones tèrmiques.
Accions químiques.

R.D. 773/1997. Annexos I.6 y III.2
UNE-EN 344-1:1993
UNE-EN 345-2:1993
UNE-EN 446:1993
UNE-EN 446:1993

-

-

-

La roba de protecció es la prenda o conjunt de prendes utilitzades per el treballador i destinades a protegir el cos (excepte cap, peus i
mans) d’algun risc específic.
En els vestits de protecció per a treballs amb maquinària, els finals de màniga i cama s’han de poder ajustar bé al cos, i els botons i
botxaques han de quedar coberts.
En cas de exposició a la calor forta en forma de calor radiant, s’ha d’elegir una prenda de protecció de material tèxtil metalitzat.

-

-

-

-

UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HAN DE CUBRIR:

Roba de protecció contra la calor i/o el foc: Aquest tipus de prendes està disenyat per a protegir vers a agresions tèrmiques (calor i/o
foc) en les seves diverses variants, com poden ser flames, transmisió de la calor i projeccions de materials calents i/o en fussió.
Roba de protecció front a riscos químics: els materials constituïents de les prendes són específics per a el compost químic vers al
qual es busca protecció.
Roba de protecció front al fred i la intemperie: els materials constituients de aquest tipus de roba habitualment consisteixen en tèxtils
naturals o sintètics recoberts d’una capa de material impermeable (PVC o poliuretans) o bé aplicar algún tractament per aconsseguir
una protecció específica.
Roba de protecció front a radiacions: solen emplear-se prendes impermeables conjuntament amb materials que actúen com blindatge
(Pb, B, etc.).
Roba de protecció d’alta visibilitat: la protecció es pot aconsseguir per el propi material constituïent de la prenda o per la adicció a la
prenda confeccionada de materials fluorescents o amb característiques de retrorreflectivitat adeqüades.
Roba de protecció front a riscos elèctrics i antiestàtics: en baixa tensió s’utilitzan fonamentalment el cotó o barrejes dec cotó-poliéster,
mentres que en alta tensió s’utilitza roba conductora. Per la seva part, la roba anti-estàtica s’utilitza en situacions en les que les
descàrregues elèctriques degudes a la acumulació de electricitat estàtica en la roba poden resultar altament perilloses (atmòsferas
explosives i deflagrants). Per a la serva confecció s’utilitzen robes conductives, tals com teixits de polièster-microfibres d’acer
inoxidable, fibres sintètiques amb núcli de carbó, etc.

-

-

Roba front a rescos mecànics: essencialment consisteixen en fregaments, puntxades, talls i impactes. En quant a les característiques
de protecció, alguns tipus de roba presenten diverses classes de protecció i altres.

-

TIPUS:

Serà d’ús personal i obligatori per a totes les persones que intervinguin en l’obra. Es defineix com aquella roba que sustitueix o cubreix la
roba personal. Els operaris que traballen en l’obra deuràn poseir vestit (xaqueta i pantaló o granota) que els quedi ajustat al cos,
principalment en les seves extremitats.
La roba serà de teixit lleugers, flexible i de fàcil neteja. Es proporcionarà roba impermeable en cassos de treballs pluja o en condicions
d’humitat anàlegs.

GENERALITATS:

ROBA DE VESTIT:

Els vestits de soldador ofrereixen protecció contra esquitxades de metall fos, el contacte breu amb les flames i la radiació ultravioleta.
Solen ser de fibres naturals amb tractaments ignífugs, o bé de cuir resistent a la calor.
S’ha d’examinar la roba de protecció a intèrvals regulars per a comprovar el seu perfecte estat de conservació, les reparacions
necessaries i la seva neteja correcta. Es planificarà una adeqüada reposició de les prendes.

NORMATIVA:

UNE-EN 532-1:1996

UNE-EN 367-1:1995
UNE-EN 370-1:1995
UNE-EN 510-1:1994

Utilització d’Equips de Protecció Individual.
Roba de protecció. Requisits generals.
Roba de protecció. Mètodes d’assaigs. Determinació del comportament dels materials a l’impacte
de petites partícules de metall fos.
Roba de protecció. Protecció a els productes químics. Requisits.
Roba de protecció utilitzada durant la soldadura i les técniques. Part 1: requisits generals.
Especificacions de Roba de protecció a riscos de quedar atrapat per peçes de màquines en
moviment.
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d’assaigs.

Insuficient confort d’ús per falta de diseny ergonòmic.
Adherència excesiva.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip.
Alteració de la funció de protecció degut al envelliment.
Mala elecció de l’equip en funció de la naturaleza del risc o dels factors individuals de l’usuari.

R.D. 773/1997. Anexes I.9 y III
UNE-EN 340-1:1994
UNE-EN 348-1:1995

-

CRITERIS DE REBUIG:

Els riscos que han de cubrir la roba de protecció són:
Agresions externes que poden produïr lesions del cos.
Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús de les prendes de protecció.

-

-

Cinturons de subjecció: per a sostenir a l’operari a un punt d’anclatje anul·lant la possibilitat de caiguda lliure, per això l’element
d’anclatje estarà sempre tensat. S’utilitzarà quan el treballador no necessiti desplaçar-se o estigui limitat en els seus desplaçaments.
Cinturons de suspensió: en treballs en que només existeixen esforços estàtics (pes de l’usuari), tal com operacions en que l’usuari
estigui suspès pel cinturó, elevació i descens de persones, etc. sense possibilitat de caiguda lliure.
Cinturons de caiguda: s’utilitzarà quan el treballador pugui desplaçar-se, utilitzant per a frenar i parar la caiguda lliure d’un individu. Es
vigilarà de forma especial la seguretat del punt d’anclatje i la seva resistència.

UTILIZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR:

Classe A: cinturó de subjecció.
Classe B: cinturó de suspensió.
Classe C: cinturó de caiguda.

-

Limitació de la llibertat de moviment.
Dispositiu d’enllaç curt.
Insuficient confort d’us per la seva concepció ergonòmica.

CRITERIS DE REBUIG:

Els riscos que haurà de cobrir són:
Caiguda d’alçada.
Pèrdua de l’equilibri.

El cinturó haurà de fer-se servir amb una corda de posicionament.
El connector haurà d’estar situat per sobre de l’usuari i l’angle no sobrepassarà els 30º.

-

-

-

-

TIPUS:

Haurà d’estar compost per:
Un punt d’anclatje.
En connector, mosquetó.
Una eslinga o corda de longitud fixa o variable
Un arnés cinturó de subjecció amb punt de enganx dorsal.

Serà d’us obligatori en treballs específics on els operaris tinguin riscos de caigudes i/o despejaments.
El cinturó de seguretat és un sistema de manteniment al lloc de treball.

GENERALITATS:

CINTURÓ DE SEGURETAT:

R.D. 773/1997. Annexes I.8
UNE-EN 354-1:1993
UNE-EN 355-1:1993
UNE-EN 358-1:1993
UNE-EN 361-1:1993
UNE-EN 363-1:1993
UNE-EN 365-1:1993

Utilització d’Equips de Protecció Individual.
Equips de protecció individual contra caigudes des de alçada. Elements de subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes des de alçada. Absorció d’energia.
Equips de protecció individual contra caigudes des de alçada. Sistemes de subjecció.
Equips de protecció individual contra caiguda des de alçada. Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caiguda des de alçada. Sistemes anticaigudes
Equips de protecció individual contra caiguda des de alçada. Requisits generals per a instruccions d’us i
marcat.

Està prohibit utilitzar un cinturó com a dispositiu anticaigudes.
Està prohibit utilitzar l’anella portaheines com element d’anclatje.
Està prohibit utilitzar un cinturó només, que no estigui connectat a un dispositiu de subjecció al lloc de treball.
Està prohibit utilitzar un cinturó que hagi servit en una caiguda.
Està prohibit utilitzar un cinturó per a varies persones simultàniament.
Està prohibit posar traves al lliure funcionament de les tanques.
Deurà ser retirat del servei tot equip que hagi arribat a la data de caducitat d’us.

NORMATIVA:

Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip.
Alteració de la funció protectora degut al envelliment.
Mala elecció de l’equip en relació amb els factors individuals de l’usuari.
Està prohibit utilitzar un cinturó no controlat.

-

Dispositiu anticaigudes retràctil: equip provist d’una funció de bloqueig automàtic i un mecanisme automàtic de tensió i de
retrocediment per l’element d’anclatje retràctil.
Dit element d’anclantje retràctil pot ser un cable metàl·lic, una banda o una corda de fibres sintètiques.
EEEllldddiisisspppooosssiitittiiuiuuaaannntttiiciccaaaiigigguuudddeeesssrrreeetttrrràààccctttiilillpppoootttpppooorrrtttaaarrriininncccooorrrpppooorrraaatttuuunnneeelleleem
m
meeennntttdddeeedddiisisssssiipippaaaccciióióóddd’’e’eennneeerrrgggiiaiaa,,,bbbeeeeeennneeelllppprrrooopppiiidddiisisspppooosssiitittiiuiuuaaannntttiiciccaaaiigigguuudddeeesssoooeeennn
ll’l’e’eelleleem
m
meeennntttddd’’a’aannncccllalaatttjjejeerrreeetttrrràààccctttiilil.l..

-

-

Dispositiu anticaigudes “ANTEC” Línees de vida.

Dispositiu anticaigudes desllicant sobre línia d’anclatje flexible: equip format per una línia d’anclatje flexible i un dispositiu anticaigudes
deslliscant amb bloqueig automàtic que està unit a la línia d’anclatje flexible.
AAAqqquuueeessstttaaallílíínnniiaiaaddd’’a’aannncccllalaatttjjejeeffflleleexxxiibibblleleepppoootttssseeerrruuunnnaaacccooorrrdddaaadddeeefffiibibbrrreeessssssiininntttèèètttiiqiqquuueeesssooouuunnncccaaabbblleleem
m
meeetttàààll·l··lliliciccsssiiieeesssfffiixixxaaaaaauuunnnpppuuunnntttddd’’a’aannncccllalaatttjjejeesssuuupppeeerrriioioorrr...

Dispositiu anticaigudes deslliscant: dispositiu provist d’una funció de bloqueig automàtic i un element de guia. El dispositiu
anticaigudes deslliscant es desplaça al llarg de la línia d’anclatje, acompanya a l’usuari sense requerir intervenció manual durant els
canvis de posició cap a dalt o cap avall i es bloqueja automàticament sobre la línia d’anclatje quan es produeix una caiguda.
Dispositiu anticaigudes desllicant sobre línia d’anclatje rígida: equip format per una línia d’anclatje rígida i un dispositiu anticaigudes
deslliscant amb bloqueig automàtic que està unit a la línia d’anclatje rígida.
AAAqqquuueeessstttaaallílíínnniiaiaaddd’’a’aannncccllalaatttjjejeerrrííígggiididdaaapppoootttssseeerrruuunnnrrraaaiilillooouuunnncccaaabbblleleem
m
m
m
maaaqqquuueeeqqquuueeedddiininnllilim
im
miitittaaatttssseeellslssm
meeetttàààll·l··llilicicciiieeesssfffiixixxaaaeeennnuuunnnaaaeeessstttrrruuuccctttuuurrraaadddeeefffooorrrm
mooovvviim
im
meeennntttsss
llalaattteeerrraaallslssdddeeellalaallílíínnniiaiaa...UUUnnneeelleleem
m
meeennntttdddeeedddiisisssssiipippaaaccciióióóddd’’e’eennneeerrrgggiiaiaapppooottteeessstttaaarrriininncccooorrrpppooorrraaattteeennneeellldddiisisspppooosssiitittiiuiuuaaannntttiiciccaaaiigigguuudddeeesssdddeeessslllilisisscccaaannntttoooeeennnllalaassseeevvvaaallílíínnniiaiaa
ddd’’a’aannncccllalaatttjjejee...

-

-

TIPUS :

Els components seran:
Arnés anticaigudes: dispositiu de pressió del cos destinat a parar les caigudes. Pot estar constituït per bandes, elements d’ajust i
d’enganx i altres elements, disposats i ajustats de forma adequada sobre el cos d’una persona per a subjectar-la durant una caiguda i
després de la parada d’aquesta.
Dispositiu anticaigudes.
Absorbidor d’energia: Equip que, amb la seva deformació o destrucció, absorbeix una part important de l’energia desenvolupada en la
caiguda.
Connector: equip que permet unir entre sí els diferents components que formen el sistema anticaigudes, i a aquest sistema amb un
punt d’anclatje segur. Aquesta connexió pot efectuar-se utilitzant un dispositiu anticaigudes o un absorbidor d’energia. Disposa de
tanca automàtica i de bloqueig manual o automàtic.

Serà d’us obligatori quan els treballadors realitzin operacions d’elevació i/o descens (a més dels cinturons de seguretat), per tant apareix el
risc de caiguda d’alçada i el mateix no està protegit amb medis de protecció col·lectiva.

GENERALITATS:

DISPOSITIU ANTICAIGUDES:

NORMATIVA:

UNE-EN 354:1992
UNE-EN 360:1992
UNE-EN 795:1992
UNE-EN 355-1:1993
UNE-EN 358-1:1993
UNE-EN 361-1:1993
UNE-EN 363-1:1993
UNE-EN 365-1:1993

UNE-EN 353- 2:1992

Utilització d’Equips de Protecció Individual.
Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Elements de subjecció.
Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Dispositius anticaigudes desllicants amb línia
d’anclatje rígid.
Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Dispositius anticaigudes deslliscants amb línia
d’anclaje flexible.
Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Elements d’anclatje.
Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Dispositius anticaigudes retràctils.
Punts d’anclatje dels sistemes de seguretat anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Absorció d’energia.
Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Sistemes de subjeció.
Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Arnesos anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Sistemes anticaigudes.
Equips de protecció individual contra caigudes des d’alçada. Requisits generals per a instruccions d’ús i
marcat.

Normalment els equips de protecció no s’haurien d’intercanviar entre varis treballadors, doncs la protecció òptima s’aconsegueix
gràcies a l’adaptació del tamany i ajust individual de cada equip.
Limitació de la llibertat de moviment.
Dispositiu d’enllaç curt.
Insuficient confort d’us per la seva concepció ergonòmica.
Falta d’higiene, brutícia, desgast o deteriorament de l’equip.
Alteració de la funció protectora degut a l’envelliment.
Mala elecció de l’equip en relació amb els factors individuals de l’usuari.
Està prohibit utilitzar un cinturó com a dispositiu anticaigudes.
Està prohibit utilitzar l’anella portaheines com element d’anclatje.
Està prohibit posar trabes al lliure funcionament de les tanques.
Deurà ser retirat del servei tot equip que hagi arribat a la data de caducitat d’us.

R.D. 773/1997. Anexes I.8
UNE-EN 354-1:1993
UNE-EN 353-1:1992

-

-

CRITERIS DE REBUIG:

Els riscos que ha de cobrir són:
Lesions del cos per caiguda d’alçada.
Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l’ús de EPI contra caigudes d’alçada.

Els components tèxtils dels equips fets de fibra sintètica, encara quan no es someteixen a sol·licitacions, sofreixen cert envelliment, que
depèn de l’intentat de la radiació ultravioleta i de les accions climàtiques i medioambientals.

Els arnesos anticaigudes i les línies d’anclatje es deuran magatzemar penjats, en lloc sec i fresc i lluny de fonts de calor. Es deuran
protegir del contacte amb substàncies agressives (p. ex. àcids, lleixius, fluids de soldadura, olis) i de la llum solar directa durant el seu
magatzematje.
Els EPI contra caigudes fets de materials tèxtils es poden rentar en rentadora, utilitzant un detergent per a teixits delicats i envolten en una
bossa per a evitar les agressions mecàniques. Una temperatura de rentat recomanada es 30o C. Per sobre dels 60o C, l’estructura de les
fibres artificials (poliester, poliamida) dels components de l’equip pot resultar danyats.

Els elements d’anclatje no es deuran de passar per voreres o aristes aguts.

Els punts d’anclatje han de ser sempre segurs i fàcilment accessibles.

El dispositiu d’anclatje de l’equip de protecció individual contra caigudes ha de poder resistir les forces que s’originen al retindre la caiguda
d’una persona.

UTILIZACIÓ I RISCOS QUE HAN DE CUBRIR:

Tota part d’obra que limiti amb vies públiques deurà tancar-se amb una tanca de 2 m. d’alçada realitzada amb material resistent.
Es preveuràn portes d’accés independents per a vehícles i peatons, que han de poder tancar perfectament una vegada finalitzada la
jornada laboral.
Tambè es balisaràn els perímetres d’excavacions i enderrocs.
La tanca de protecció es fixarà al terra amb aglomeracions o hincant els seus suports de forma que el conjunt quedi estable.

UTILITZACIÓ I RISCOS QUE HA DE CUBRIR:

Tanca de senyalització:
Tanca peatonal.

Tanca d’obra:
Tanca de xapa i pals galvanitzats.
Tanca trasladable galvanitzada amb base de formigó.

TIPUS:

És un sistema de protecció format per tancament opac o translúcit, consistent en cercar l’àrea a on es van a realitzar els treballs. La seva
finalitat és protegir o impedir l’accés a la zona de treball, a persones alienes a l’empresa.

GENERALITATS:

TANQUES:

-

Queda expresament prohibit pujar per els laterals de la caixa del camió durant les operacions de càrrega.
Es prohibeix l’abandonament del camió amb el motor en marxa.
Es prohibeix treballar o romandre a distàncies inferiors a 10 m. del camió traginadora.
Es prohibeix carregar els camions traginadors per sobre de la càrrega màxima marcada per el fabricant.
No fumar quan es manipuli la batería ni quan s’abasteix de combustible.
Pugar i baixar del camió per l’esglaó del que està dotat per aquesta fi.
No pujar i baixar recolzant-se sobre llantes, rodes o sortints, sino mitgllançant agafalls i de forma frontal.
No saltar directament al terre.
No realitzar ajusts mecànics amb els motors en marxa.
Avanç de posar en marxa el motor o abandonar la cabina , assegurar-se que està instal·lat el frè de mà.
No guardar combustibles ni draps greixosos sobe el camió.

CRITERIS DE REBUIG:

El personal encarregat de conduïr la traginadora de trabuc serà un especialista en el domini de aquest vehícle.
Quan es deixi estacionat el vehícle ha de parar-se el motor i utilitzar el frè de mà.
Dispondrà de senyalització acústica i lluminosa de marxa enrrere.
En la descàrrega de la traginadora junt a terraplenats, rases, taluds, pous, deurà colocar-se un tabló que impedeixi l’avanç de la
traginadora més enllà d’una distància prudencial a la vorera del desnivell.
En la càrrega del material en la caixa deurà considerar-se la capacitat màxima del mateix, i deurà prohibir-se el transport dels objectes
que surtin de la vorera de la caixa.
En la traginadora només ha de anar el conductor, i està totalmente prohibït usar-lo com transport per a el personal.
La càrrega situada en el trabuc mai dificultarà la visió del conductor.
S’exigeix que tots els camions traginadores de trabuc estiguin en perfectes condicions d’ús. Es reserva el dret d’admissió en l’obra en
funció de la posta al dia de la documentació oficial del vehícle.
Per a evitar els riscos per fatiga o trencament de la suspensió, les caixes es carregaran de manera uniformement repartida evitant
descàrreges brusques, que desnivellin l’horitzontalitat de la càrrega.
Per a evitar el risc de caiguda d’objectes transportats, es cubrirán les càrregues amb una lona, subjecta amb fleixos de subjecció.
És obligada la col·locació de falques antideslliscants en cassos de estacionament del vehícle en pendents.
S’inspeccionarà diàriament el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens, direcció, llums, claxons, etc.
Per a prevenir la pols ambiental, es regarà els camins de circulació interna.
S’instalarán topalls de final de recorregut ubicats a un mínim de 2 m. dels taluds.
S’instalarán senyals de perill i prohibit el pas a 15 m. dels llocs de vertit dels camions traginadors.
- La producció de soroll per sobre dels nivells permesos, s’exigirà l’utilització de protectors
auditius adequats.
La reposició de combustible es realitzarà amb la màquina parada. El magatzematge del combustible es realitzarà en lloc adequat
i protegit i separat de la resta de materials, contarà amb les mides d’extinció d’incendis adequades.

-

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS:

Vehícles destinats al transport de materials lleugers,
consistents en una caixa, tremuja o trabuc vasculant per a
la seva descàrrega.

GENERALITATS:

TRAGINADORA DE TRABUC:

NORMATIVA:

-

Que afecta al fabricant de màquines

Es prohibeix expressament ancorar els fiadors dels cinturons de seguretat a els maquinets instal·lats.
Es prohibeix hissar o desplaçar càrregues amb el maquinet mitgllançant tibades fortes, per ser maniobres insegures i perilloses.
Es prohibeixen les operacions de manteniment dels maquinets sense desconnectar de la xarxa elèctrica.
El contrapes del maquinet no podrà retirar-se. Això comporta que la subjecció del mateix es realitzarà a través d’anclatjes o
arriostraments a sostres o punts fixos.

-

CRITERIS DE REBUIG:

S’instal·larà, junt a la "zona de seguretat per a càrrega i descàrrega" a través del maquinet, una senyal de "perill, caiguda d’objectes".

S’instal·larà una "argolla de seguretat" (cable de seguretat o asimilable), en la que ancorar el fiador del cinturó de seguretat de l’operari
encarregat de la utilització del maquinet.

Els soports dels maquinets, estaràn dotats de barres laterals d’ajuda a la realització de les maniobres.

La connexió de corrent dels maquinets es realitzarà a través d’una manguera elèctrica antihumitat dotada de conductor expres per a
connexió de terra. El suministrament es realitzarà sota la protecció dels disjuntors diferèncials del quadre elèctric general.

L’anclatge del maquinet al sostre es realitzarà a través de tres brides passants per cada recolzament, que atravesaràn el sostre abraçant
les biguetes o nervis.

Per aquest tipus de maquinària no es necessari que la monti un equip especialista, però si es deurà realitzar amb les següents condicions:
Deurà dispondre de dispositiu limitador de final de carrera que impedeixi el xoc de la càrrega contra el braç.
El tambor d’enrotllament del cable deurà estar tapat amb carcassa per a protecció.
El cable de suspensió serà revisat periòdicament.
El ganxo tindrà pestell de seguretat.
L’operari que manipuli el maquinet, deurà estar protegit vers la caiguda, per una barana de 90 cm d’alçada, que cubreixi la totalitat del
perímetre on traballi.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’USO:

Els maquinets estaràn dotats de:
Dispositiu limitador del recorregut de la càrrega en marxa ascendent.
Ganxo amb pestell de seguretat.
Carcasa protectora de la maquinària amb tanca efectiva per a l’accès a les parts mòbils internes. En tot moment estarà instal·lada al
complet.
Els llaços dels cables utilitzats per a hissar, es formaràn amb tres brides i guardacaps. Tambè poden formar-se a través d’un casquet
soldat i guardacaps.
En tot moment podrà llegir-se en caràcters grans la càrrega màxima autoritzada per a hissar, que coincidirà amb la marcada pel
fabricant del maquinet.

GENERALITATS:

MAQUINET:

-

-

-

R.D. 1495/1986, de 26 de maig.
R.D. 1435/1992, de 27 de novembre.
R.D. 56/1995, de 20 de gener.
Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva
89/392/CEE sobre màquines.
Normes UNE-EN, de la qual l’observança i aplicació comporta la presunció de conformitat amb els requisits esencials de seguretat i salut recollits en l’Anexe I del R.D.
1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines
Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització per els treballadors-dores dels equips de treball.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS:

Serra per a tall de fusta
Serra per a tall de materials ceràmics.

TIPUS:

Talladora de ceràmica

S’ha de vigilar en tot moment que les dents de la serra circulr estiguin convenienment triscades.
S’ha de dispondre de ganivet divisor separat tres milímetres del disc de la serra.
S’ha d’instal·lar una caputxa en la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall.
S’ha de tancar completament el disc de la serra situats per sota de la taula del tall, a través d’un resguard, deixant només, una sortida
per a la serra.
S’ha de situar un interruptor de aturada i marxa, en la mateixa serra circular.
Totes les connexions, terminals i conductors elèctrics que arribin a la màquina estaràn protegits.
El soport de la serra serà segur i horitzontal, amb l’eix perfectament equilibrat. Ha de dispondre de ganivet divisor.

El manteniment serà realitzat per personal especialitzat.
L’alimentació elèctrica es realitzarà a través de mangueres antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre elèctric de
distribució, per a evitar els riscos elèctrics.
La connexió a terra de les taules de serra es realitzarà a través del quadre elèctric general (o de distribució), en convinació amb els
disjuntors diferèncials-.
Es prohíbeix ubicar la serra circular en llocs amb bassals, per a evitar els riscos de caiguda i elèctrics.
Les serres circulars, no s’ubicaràn a distàncies inferiors a tres metres, (com a norma general) de la vorera dels sostres amb l’excepció
dels que estiguin efectivamente protegits.
No s’ubicaràn en l’interior de àrees d’influència de càrregues penjades del ganxo de la grua, per a evitar els riscos per vessadures de
la càrrega.
Es netejarà de productes procedents dels talls, los aledanys de les taules de serra circular.

-

-

-

Estarà dotada dels següents elements de protecció:
Carcassa protectora i resguards que impideixin les atrapades pels órgans mòbils. Es deuràn utilitzar nanses adequades, quan el
tamany de les peces a tallar ni garanteixi la seguretat de les mans dels operaris
Gavinet divisor del tall separat tres milímetres del disc de la serra.
Es dispondrà de dossificador d’aigua quan es procedeixi al tall de ceràmica.
empentador de la peça a tallar i guia.
Carcassa de protecció de les transmisions per politjes.
Interruptor estanc.
Connexió a terra.

GENERALITATS:

SERRA:

NORMATIVA:

No s’utilitzaràn discs amb dents trencades ni els que són inadequats per a els materials que s’han de tallar.
Serà molt important evitar la presència de claus al tallar fusta.
En el cas que s’observi que les dents de la serra circular s’hagi embotat i ja no tenen la forma de triscat s’haurà de desfer del disc.

CRITERIS DE REBUIG:

Ulleres de seguretat antiprojecció de partícules.
Mascareta contra la pols

PROTECCIONS INDIVIDUALS:

Avanç de posar la màquina en servei comprovi que no estigui anul·lada la connexió a terra, en cas afirmatiu, avisi a l’Encarregat per a
que sigui subsanat el defecte i no treballi amb la serra, pot sufrir accidents per causa de electricitatComprovi que l’interruptor elèctric
es estanc, en cas de no ser així, avisi a l’Encarregat per a que sigui susbtituït, evitarà accidents elèctrics.
Utilitzi l’empentador per a manipular la fusta; consideri que de no fer-lo pot perdre els dits de les seves mans. Desconfíi de la seva
habilitat. Aquesta màquina es perillosa.
No tregui la protecció del disc de tall.
Si la màquina es para, aparti’s d’ella i avisi a l’Encarregat per a que sigui reparada. No intenti realitzar ni ajusts ni reparacions, pot
sufrir accidents.-Desconnecti l’endoll-.
Avanç d’iniciar el tall:-Amb la màquina desconnectada de l’energía elèctrica-, giri el disc a mà. Fagi que el susbtitueixin si està
fisurat, agrietat o li falta alguna dent. Si no ho fa, poden trencar-se durant el tall i vostè o els seus companys poden resultar
accidentats.
Extregui prèviament tots els claus o parts metàliques encastades en la fusta que desitgi tallar. Pot fracturar-se el disc o sortir
disparada la fusta de forma descontrolada, provocant accidents seriosos.
Efectui el tall a ser possible a l’intemperie-o en un local molt ventilat-, i sempre protegit amb una mascareta de filtre mecànic.
Efectui el tall a sotavent. El vent allunyarà de vostè les partícules pernicioses, però procuri no llançar-les sobre els seus companys,
tambè poden patir danys al respirar-les.
Mulli el material ceràmic, avanç de tallar, evitarà gran quantitat de pols.

S’haurà de cumplir en tot moment el R.D. 1435/1992, de 27 de novembre, per ell es dicten les disposicions d’aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària.
Que afecta al fabricant de màquines
R.D. 1495/1986, de 26 de maig.
R.D. 1435/1992, de 27 de novembre.
R.D. 56/1995, de 20 de gener.
Resolució de l’1 de marzç de 1995, per la que es publica la relació d’organismes notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva
89/392/CEE sobre màquines.
Normes UNE-EN, de la qual l’observança i aplicació comporta la presunció de conformitat amb els requisits esencials de seguretat i salut recollits en l’Anexe I del R.D.
1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines
Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització per els treballadors-dores dels equips de treball.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Que afecta al fabricant de màquines
R.D. 1495/1986, de 26 de maig.
R.D. 1435/1992, de 27 de novembre.
R.D. 56/1995, de 20 de gener.
Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva
89/392/CEE sobre màquines.

NORMATIVA:

Es prohibeix l’ús de martells pneumàtics al personal no autoritzat en previsió dels riscos per impericia.
Es prohibeix l’ús del martell pneumàtic en les excavacions en presència de línias elèctriques soterrades a partir de ser trobada la
"banda" o "senyalització d’avis".
Es prohibeix deixar els martells pneumàtics abandonats hincats en els paraments que trenquen, en previsió de desploms incontrolats.
No deixi el seu martell hincat en el terra, paret o roca. Pensi que al voler després treure’l pot ser-li molt difícil.
No abandoni mai el martell connectat al circuït de presió. Evitarà accidents.
No deixi el seu martell a companys inexperts, consideri que a l’utilitzar-lo, poden fer-se mal.
Eviti treballar enfilat sobre murs, pilars i sortints. Demani que li montin plataformes d’ajuda, evitarà les caigudes.
Si observa deteriorament o gastat, la seva puntera, demana que el canviin, evitarà accidents.

CRITERIS DE REBUIG:

Casc.
Roba de treball tancada.
Ulleres antiprojeccions.
Faixa elàstica de protecció de cintura, fermement ajustada.
Monyequeres ben ajustades.
Botes de seguretat.
Mascareta amb filtre mecànic recambiable.
Protectors auditius
Guants antivibratoris

PROTECCIONS INDIVIDUALS:

S’acordonarà , la zona sota els talls dels martells, en prevenció de danys a els treballadors que puguesin entrar en la zona de risc de
caiguda d’objectes.
Cada tall amb martells, estarà treballat per dos quadrilles que es turnaràn cada hora, en prevenció de lesions per permanència
continuada rebent vibracions.
Comprovi que les connexions de la manguera estàn en correcte estat.
Avanç d’accionar el martell, assegúri’s de que està perfectament amarrat la puntera.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS:

Martells demoledors
Martells rotatius i picadors

TIPUS:

En funció de la naturaleza de la superfície s’utilitzarà una
broca més adequada

Heina portàtil de percusió, amb possibilitat d’ús per a
repicar, enderrocar, perforar superfícies resistents.

GENERALITATS:

MARTELL PNEUMÀTIC:

Normes UNE-EN, la qual l’observança i aplicació comporta la presunció de conformitat amb els requisits esencials de seguretat i salut recollits en l’Anexe I del R.D.
1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines.
Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització per els traballadors dels equips de treball.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

No s’ubicaràn en l’interior de zones influenciades per càrregues pengades del ganxo de la grua, per a prevenir els riscos per
esqueixades o caigudes de la càrrega.

CRITERIS DE REBUIG:

S’ubicaràn en llocs assenyalats per tal efecte, tenint la precaució d’ubicar-les a una distància superior de 3 metres de la vora de
qualsevol excavació per així evitar el risc de caiguda a diferent nivell.
Si s’ubiquen dintre de l’àrea d’influència de la grua torre es colocarà un cobert per a protegir de la caiguda d’objectes.
Avanç d’instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li una certa escorrentía.
La zona d’ubicació quedarà senyalitzada a través de cordes amb banderoles, una senyal de perill i un ròtul amb la llegenda
"PROHIBIT UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO AUTORITZADES".
Existirà un camí d’accès fixe a la formigonera pastera per a les traginadores de trabuc, separant del de les carretons manuals, en
prevenció dels riscos de cops o atropellaments.
S’establirà un enllatat d’un mínim de dos metres de llarg per a superficie d’estància de l’operador de la formigonera pastera, en
prevenció del riscos de caiguda al mateix nivell per relliscament.
Les formigoneres pasteras autoritzades en aquesta obra deuràn tenir protegides els órgans de transmisió (corretges, corones,
engranatges, etc.) per evitar el risc d’atrapament.
Deurà tenir frè de basculament en el bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per moviments descontrolats.
L’alimentació elèctrica es realitzarà de forma aérea a través del quadre de zona.
La carcasa i demés parts metàliques de la formigonera pastera deuràn estar connectades a terra.
La botonera d’aturada i marxa deurà ser estanca i tenir acces directe.
El quadre de zona deurà dispondre de protecció diferèncial i magnetotèrmica.
Les operacions de conservació i neteja s’efectuarà prèvia desconnexió a la xarxa elèctrica.
En cas de canvi de la formigonera pastera a través del ganxo de la grua es deurà efectuar mitgllançant l’utilització d’un balancí que la
pengi per quatre punts.
Si el suministre del morter es realitza a través de bombatge es deuràn ancorar els conductes per a evitar moviments que poden
deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada terminat el proces de bombatge, de cada jornada.
L’alimentació elèctrica es realitzarà a través del quadre auxiliar, en combinació amb la terra i els disjuntors del quadre general (o de
distribució) elèctric, per a prevenir els riscos de contacte amb l’energía elèctrica.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS:

Plegable.
Professional portàtil.
Bricolatge.
Industrial de gran producció.

TIPUS:

Màquina per a pastar i barrejar formigó i morters elaborats
en obra.

GENERALITATS:

PASTERA:

-

-

-

Per a alçades superiors a 3 metres deuràn anar arriostrats i no es deuen utilitzar per a alçades superiors a 6 metres.
En cas d’alçades de caiguda superiors a 2 metres deuràn dispondre de barana perimetral.
La amplada mínima de la plataforma de treball és de 60 cm.
El conjunt déu ser estable i resistent.
La separació entre punts de recolzament no ha de ser superior en cap cas a 3,5 metres.
Els tablons que formen la plataforma de treball deuràn estar subjectes entre sí per a no permetre forats o desplaçaments entre ells.
Deuràn tenir en la part inferior sabates antideslliscants i cadeneta per a impedir que es separin les potes.
Es montaràn niveladors i arriostrats contra les oscil·lacions amb independència de l’alçada de la plataforma de treball.
Les plataformes de treball no sobresortiràn més de 40 cm. dels laterals de les borriquetas per a evitar el risc de volcament per
basculació.
Sobre l’andami nomé es mantindrà el material estrictament necessari i es repartirà uniformement sobre la plataforma de treball.
L’accés a les bastides es realitzarà mitjançant escales de mà.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS:

Bastides de borriquetas fixes.
Bastides de borriquetas armades: compostes per bastidores mòvils.

TIPUS:

Està format per uns cavallets, borriquetas o recolzament que sostenen uns tablons que formen una plataforma de treball.

És una estructura provisional de fàcil montatge i desmontatge, utilitzada per a facilitar a els treballadors accedir a les zonas de treball en
punts elevats.

GENERALITATS:

BASTIDA DE BORRIQUETAS:

-

-

No s’ha d’utilitzar per a alçades superiors a 6 metres.
La separació entre punts de recolzament no ha de ser superir en cap cas a 3,5 metres.
Es prohibeix expressament la formació de bastides de borriquetas colocant un sobre l’altre, o sobre altre tipus de bastides.

CRITERIS DE REBUIG:

Casc de seguretat.
Cinturó de seguretat amarrat a un punt fort de l’estructura.
Guants.
Calçat de seguretat antideslliscant.

PROTECCIONS INDIVIDUALS:

En cas de que l’escala estigui situada sobre un forat tapat per un tauló, aquest forat haurà de ser protegit amb doble tauló, per asegurar que aquest
no es trenqui a l’hora de pujar per l’escala.

L’escala deurà superar en l metre el punt d’arribada i deurà dispondre en la part inferior sabates anti-deslliscament o ganxos de
subjecció en cap. S’instal·laràn de manera que les seves potes inferiors no distin de la projecció vertical del recolzament superior un
quart de la longitut entre soports.
L’escala es situarà de tal forma que la distància entre els peus i la vertical del seu punt superior de recolzament sigui la quarta part de
la longitut de l’escala fins tal punt de recolzament, és a dir que la relació entre la longitut de l’escala i la distància entre el peu i la
vertical del punt de recolzament sigui de 4/1, formant angle de 75º.
Per a alçades entre 5 y 7 metres es deuràn utilitzar montants reforçats en el seu centre.
L’ascens o descens per l’escala s’ha de realitzar de front aquesta.
Quan l’ascens o descens, a través de l’escala de mà superi els 3.5 m. d’alçada, l’operari estarà dotat d’un sistema anticaigudes,
amarrat a un cable de seguretat disposat en paral·lel a els montants de l’escala i per ell circularà lliurement el mecanisme retenedor o
anticaigudes.
Quan es recolzin en pilars rodons, estructures cilíndriques o postes ha de lligar-se a els montants una cadena una mica més llarga
que el graó, aquesta cadena és la que servirà de recolzament. En tot cas deuràn emplear-se brides de subjecció.
Les escales que interfereixen zones de pas alienes a l’obra, tenen que estar resguardades contra possibles cops, (automòbils,
peatons, etc.), ademés de contar amb senyalització indicativa de la seva situació.
Si existeix el menor perill de relliscada s’ha de fixar el peu dels montants a un punt fixe. Quan això no sigui possible un treballador es
situarà al peu de l’escala i la subjectarà durant el temps que duri el treball del company.

Les escales de fusta estaràn protegides de l’intemperie mitjançant barniços transparents i es guardaràn a cobert.
En les escales de fusta el montant ha de ser d’una sola peça i els esglaons duen anar emboetats.
Les escales de fusta es guardaràn a cobert, a ser possible s’utilitzaràn per a usos interns de l’obra.

Els montants seràn d’una sola peça i estaràn sense deformacions o abolladures que poguin mermar la seva seguretat.
Les escales metàliques estaràn pintades amb pintures antioxidació que les preserven de les agresions de la intempèrie.
Les escales metàliques no estaràn suplementades amb unions soldades.
L’empalmadura d’escales metàliques es realitzarà mitjançant l’instal·lació dels dispositius industrials fabricats per a tal fi.

-

Les escales de tisora estaràn dotades en la seva articulació superior, de topalls de seguretat d’apertura.
Les escales de tisora estaràn dotades cap a la meitat de la seva alçada, de cadeneta (o cable d’acer) de limitació de apertura màxima.
Les escales de tisora en posició d’ús, estaràn montades amb els montants en posició de màxima apertura per a no mermar la seva seguretat.
Les escales de tisora mai s’utilitzaràn a mode de BORRIQUETAS per a subjectar les plataformes de treball.
Les escales de tisora s’utilitzaràn montades sempre sobre paviments horitzontals (o sobre superficies provisionals horitzontals).

Escales de tisora

-

Escales metàliques

-

Escales de fusta

-

-

-

-

-

-

-

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS:

En funció del servei:
Escales simples.
Escales dobles o de tisora.
Escales extensibles.
Escales de carro.

TIPUS:

És un element que permet salvar un desnivell, posar en comunicació diverses plantes d’un edifici o dependències situads a diferentes
alçades mitjançant una sèrie de esglaons o graons.

GENERALITATS:

ESCALA DE MÀ:

NORMATIVA:

Es prohibeix l’utilització d’escales de mà, per a superar alçades més grans de 5 metres, per a majors alçades es deurà de dispondre
d’escales telescòpiques.
Es prohibeix el transport de pesos a mà sobre les escales.
Mai s’utilitzarà una escala sobre recolzaments de dubtosa estabilitat i resistència, com caixes, revoltons, bidons, etc. amb la fi de
guanyar alçada.
No es colocaràn les escales vers una porta que s’obri cap a ella, a excepció que s’hagin pres les mesures oportunes per a que no
pogui obrir-se.
No es recolzaràn les escales front a una superficie vidriada a no ser de que es col·loqui sobre aquesta superficie una protecció
mitjançant travessers o oltres dispositius, subjectant aquestos a els costats de la finestra en punts que ofereixin una resistència
adequada.
Està prohibit empalmar dos escales, excepte que contin amb dispositius especials i idonis per a això.
Queda prohibit pugar o baixar tots a l’hora ni durant la seva utilització romandre en les escales a més d’un treballador.
No es permetrà realitzar treballs des de l’escalea que impliquin inclinar-se exageradament al treballador per a aconseguir una zona
distant a l’escalea. La posició en que ha de situar-se l’operari per a realitzar un treball sobre una escala és aquella en que mantenint
els dos peus sobre el mateix graó, l’extrem superior de la mateixa quedi a l’alçada de la seva cintura.
Està prohibit desplaçar, moure o “fer ballar” l’escalea estant un treballador en la mateixa.
No s’emplearàn escales que les hi falten esglaons, estiguin trencats o deformats, inclus si això es produeix en la part superior de
l’escala.
No s’emplearàn escales a mode de passarel·la per a salvar obertures o forats horitzontals en les obres.
No es permetrà l’ús d’escales de fusta pintada, ja que aquesta pot ocultar defectes i deterioraments.
Les escales metàliques no estaràn suplementades amb unions soldades.
Les escales dobles no s’usaràn a mode de borriquetas per a sustentar plataformes de treball.
En les escales extensibles no es posaràn les mans, en la maniobra de plegat, en el recorregut de la part descendent.

CRITERIS DE REBUIG:

Casc de seguretat.
Calçat antideslliscant.
Cinturó de seguretat.
Guants de manipulació o de treball.

R.D. 2/77/2004 que modifica el RD 1215/97 referent a treballs temporals en altura.

-

-

-

-

-

-

-

-

PROTECCIONS INDIVIDUALS:

Els riscos que han de cubrir són:
Deslliscament per recolzament incorrecte.
Caigudes d’alçada.
Volcament lateral per recolzament irregular.
Rotura per defectes ocults.
Les derivacions dels usos inadequats o dels montatges perillosos (empalmadura, escales curtes, etc.).

El personal dedicat a l’ús de la pistola fixa-claus, serà conèixer la correcta utilització de la heina, per a evitar els accidents per
impericia.
Avanç de donar un dispar, asegurar-se de que no hi ha ningú a l’altre costat de l’objecte on es dispara.
Avanç de disparar s’ha de comprovar que el protector està en posició correcta.

NORMATIVA:

En cap cas s’ha de disparar sobre superficies irregulars, pot perdre el control de la pistola i patir accidents.
En cap cas s’ha de intentar realitzar dispars inclinats, pot perdre el control de la pistola i patir accidents.
No s’ha d’intentar realitzar dispars prop de les aristes.
No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.
No s’ha de disparar sobre superficies irregulares.
Es prohibeix clavar sobre un envà sense assabentar-se que cap persona està o circula per l’altre costat.
No s’ha de disparar sobre fábriques de maó o blocs de formigó ja que és probable que la traspassi.
Per a evitar el risc d’explosió i d’incendi, no s’ha de disparar en recintes en els que es sospiti que pot haver vapors inflamables de
qualsevol tipus.

CRITERIS DE REBUIG:

Protectors auditius.
Casc.
Guants de cuir i lona.
Granota de treball.
Botes de seguretat de cuir.
Ulleres antiimpacte.

Que afecta al fabricant de màquines
R.D. 1495/1986, de 26 de maig.

-

-

PROTECCIONS INDIVIDUALS:

Els dispars deuràn realitzar-se de mode que la superficie quedi perpendicular al canó de dispar de la pistola fixa-claus.
S’ha de col·locar en posició de servei el protector de dispar.

Deurà tenir-se precaució a on s’han d’agafar els elements de fixació, de forma que no percuteixi sobre materials de gran duresa o
quebradius, i tambè que no percuteixin en zones de cantonada, on l’element de suport de la fixació pot trencar-se i no servir per a el
resultat previst.

Totes las heines per a fixació (pistoles, etc..), mai podràn percutir si no estàn pressionades sobre ell i/o els elements a fixar

-

-

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS:

GENERALITATS:

PISTOLA FIXACLAUS:

-

-

-

R.D. 1435/1992, de 27 de novembre.
R.D. 56/1995, de 20 de gener.
Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva
89/392/CEE sobre màquines.
Normes UNE-EN, de qual l’observança i aplicació comporta la presunció de conformitat amb els requisits esencials de seguretat i salut recollits en l’Anexe I del R.D.
1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines
Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització per els treballadors-dores dels equips de treball.

-

-

-

Avanç de la seva utilització ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de connexió, en cas d’observar alguna deficiència ha
de tornar-se la màquina per a que sigui reparada.
Ha de comprovar-se que l’aparell no manqui d’alguna de les peces de la seva carcassa de protecció, en cas de deficiència no s’ha
d’utilitzar fins que estigui completament restituït.
Es prohibeix expressament depositar en el terra o deixar abandonat connectat a la xarxa elèctrica la perforadora portàtil.

CRITERIS DE REBUIG:

Casc
Calçat aïllant amb sola antideslliscant
Guants de cuir
Ulleres antipartícules

PROTECCIONS INDIVIDUALS:

- La tensió d’alimentació no serà superior a 250 V relació a terra.
El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor de l’utilització correcta de l’heina, per a evitar els accidents per
impericia.
S’han d’evitar els sobreescalfaments del motor i les broques.
La connexió i el suministre elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà mitjançant manguera antihumitat a partir del quadre de planta,
dotat de les correspondents proteccions.
- Deurà dispondre de dispositiu per unir les parts metàliques accesibles a un conductor de protecció.
És important elegir bé la broca adequada a cada material.
No s’ha de realitzar taladres inclinades ja que pot fracturar-se la broca i produïr lesions.
Si es desitja fer més gran un orifici, utilitzar una broca de major diàmetre i no fent osscil·lar pels cantons del forat la broca.
Les peçes de petit tamany deuràn ser perforades sobre banc, emmordassades en el cargol de banc.
Evitar deixar la perforadora en el terra.
S’ha de desconnectar la perforadora de la xarxa elèctrica avanç d’iniciar les manipulacions per a el canvi de broca.
Els cables d’alimentació estaràn protegits amb material resistent que no es deteriori per fregaments o torsions no forçades.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS:

Perforadores
Perforadores percutores

TIPUS:

Petita heina elèctrica que ha de disposar de doble aïllament

GENERALITATS:

PERFORADORA:

NORMATIVA:

No s’ha d’intentar realitzar perforacions inclinades, es pot fracturar la broca i produïr lesions.
No intenti fer més gran l’orifici osscil·lant al costat del forat la broca, pot fracturar-se la broca i produïr lesions.
No intenti realitzar una perforació en una sola maniobra. Primer marqui el punt a foradar amb un punter, segon apliqui la broca i
emboquilli.
Es deurà rebutjar l’aparell si apareix amb fisures que deixen al descobert fils de coure, o si té empalmadures rudimentàries cobertes
amb cinta aïllant, etc.
Es prohibeix utilitzar la perforadora sense la carcassa protectora del disc.
S’evitarà utilitzar cables d’alimentació excesivament llargs, es deurà dispondre d’allargs en la zona de treball.

Que afecta al fabricant de màquines
R.D. 1495/1986, de 26 de maig.
R.D. 1435/1992, de 27 de novembre.
R.D. 56/1995, de 20 de gener.
Resolució de l’1 de març de 1995, per la que es publica la relació d’organismes notificats per els Estats membres de l’Unió Europea per a l’aplicació de la Directiva
89/392/CEE sobre màquines.
Normes UNE-EN, de qual l’observança i aplicació comporta la presunció de conformitat amb els requisits esencials de seguretat i salut recollits en l’Anex I del R.D.
1435/92. Que afecta a l’usuari de màquines
Reial Decret 1215/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a l’utilització per els treballadors dels equips de treball.

-

-

-

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS:

Serra de trepar.
Serra de fregar.
Amoladora
Esmeriladores
Etc...

Les prevencions a tenir en l’ús de les heines manuals són:
A l’iniciar qualsevol tasca, s’ha de revisar que estigui en bon estat.
L’ensinistrament dels treballadors per part dels caps intermitgos en l’ús correcte de les heines és fonamental.
Les màquines-heines elèctriques a utilitzar estaràn protegides elèctricament mitjançant doble aïllament.
Els motors elèctrics de les màquines- heines estaràn protegits per la carcassa i resguardats propis de cada aparell, per a evitar els
riscos d’atrapaments o de contacte amb l’energía elèctrica.
Les transmisions motrius per corretges, estaràn sempre protegides mitjançant bastidor que soporti una malla metàlica, disposada de
tal forma, que permeten l’observació de la correcta transmisió motriu, impideixi l’atrapament dels operaris o dels objectes.
Es prohíbeix realitzar reparacions o manipulacions en la maquinària accionada per transmisions per corretges en marxa. Les
reparacions, ajusts, etc., es realitzaràn a motor aturat, per evitar accidents.
El montatge i ajust de transmisions per corretges es realitzarà mitjançant "muntacorretges" (o dispositius similars), mai amb
tornavisos, les mans, etcètera, per a evitar el risc d’atrapament.

I les causes principals són:
Inadequada utilització de les heines.
Utilització d’heines defectuoses o de baixa qualitat.
Manteniment incorrecte.
Magatzematge i transport deficient.

Els riscos més importants consisteixen, sobre tot, en:
Cops i talls en les mans o altres parts del cos.
Lesions oculars per projeccions.
Contactes amb discs en moviment
Formació de pols

-

TIPUS:

Petita heina elèctrica

GENERALITATS:

EINES ELÈCTRIQUES PORTÀTILS:

PROTECCIONS INDIVIDUALS:

Les transmisions mitjançant engranatges accionats mecànicament, estaràn protegits a través d’un bastidor suport d’un tancament a
base de malla metàlica, que permeti l’observació del bon funcionament de la transmisió, i impedeixi atrapament de persones o
objectes.
L’instal·lació de cartells amb llegendes de "màquina espatllada", "màquina fora de servei", etc., seràn instal·lats i retirats per la
mateixa persona.
Les màquines-heines amb capacitat de tall, tindràn el disc protegit mitjançant una carcassa antiprojeccions.
Les màquines-heines no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament, tindràn les seves carcasses de protecció
de motors elèctrics, etc, connectades a la xarxa de terres en convinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric general de
l’obra.
Les màquines-heines a utilitzar en llocs on existeixin productes inflamables o explosius (disolvents inflamables, explosius, combustible
i similars), estaràn protegides mitjançant carcasses antideflagrants.
En ambients húmits l’alimentació per a les màquines-heines no protegides amb doble aïllament, es realitzarà a través d’una connexió
a transformadors a 24 V.
En prevenció dels riscos per inhal·lació de pols ambiental, les màquines-heines amb producció de pols s’utilitzaràn en vía húmida, per
a eliminar la formació d’atmòsferes toxiques.
Les heines accionades mitjançant compressor, s’utilitzaràn a una distància mínima del mateix de 10 m., (com a norma general), per a
evitar el risc per alt nivell acústic.
Les heines accionades mitjançant compressor estaràn dotades de camises insonoritzades, per a disminuïr el nivell acústic.
Es prohíbeix l’utilització d’heines accionades mitjançant combustibles líquits en llocs tancats o amb ventilació insuficient, per a
prevenir el risc per treballar en l’interior d’atmòsferes tòxiques.
Es prohíbeix l’ús de màquines-heines al personal no autoritzat per a evitar accidents per impericia.
Es prohíbeix deixar les heines elèctriques de tall (o perforació), abandonades en el terra, per a evitar accidents.
Les connexions elèctriques de totes les màquines-heines a utilitzar mitjançant clemes, estaràn sempre protegides amb la seva
corresponent carcassa anti-contactes elèctrics.
Sempre que sigui possible, les mangueres de presió per a accionament de màquines-heines, s’instal·laràn de forma aérea. Es
senyalaràn mitjançant una corda de banderoles, els llocs de creuament aéri de les víes de circulació interna, per a prevenir els riscos
d’ensopegament (o tall del circuït de presió).

- Guants de seguretat.
- Botes de seguretat.
- Ulleres de seguretat antiprojeccions.
- Ulleres de seguretat antipols.
- Ulleres de seguretat antiimpactes.
- Protectors auditius.
- Mascareta filtrant.
- Màscara antipols amb filtre mecànic específic
recambiable.

- Casc de seguretat.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conducte rígid.
Conducte articulat.

-

Es garantitzarà la fixació del conducte.
Guiar el conjunt amb una corda interior fixada a dalt i a baix.
Fixar el conjunt a l’edifici cada 10 m.
S’evitar colzes importants.
Es protegirà la zona de càrrega de contenidors.
En la mida del posible s’evitarà la generació de pols.
En els punts de descàrrega manual s’extremarà la protecció contra caigudes, tant del personal que realitzi el abocament, com la
caiguda de la pròpia runa.

UTILITZACIÓ I PREVENCIONS D’ÚS:

-

TIPUS:

GENERALITATS:

CONDUCTES DE RUNA:

